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v/Katrine M. Owe
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v/ Eva Rose Furmyr, Fødselsfotograf
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Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødsel			
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Prevensjon: indikasjon, kontraindikasjon og bivirkninger
v/Anne Flem Jacobsen, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

PAUSE

Effekt av fysisk aktivitet på maternell vektøkning i svangerskapet 		
v/Katrine M. Owe

Oppsummering 		

			

Kurset er gratis, men vi ber om at deltakere registrerer seg ved å sende e-post til kvinnehelse@ous-hf.no
Arrangør:
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ic unit»

age:

• Definisjon av begreper

Overvekt og fedme:

menu «Insert»
Date and time
name of your
epartment in the
er»
«Apply to all"

konsekvenser for svangerskap og fødsel

• Forekomst overvekt
• Komplikasjoner svangerskap, fødsel og det nyfødte barn
• Pre-gravid kropps masse indeks & vektøkning i
svangerskapet
• Teoretisk forankring/forklaringsmodeller

Linn Marie Sørbye
PhD kandidat

• Kliniske implikasjoner
• Hvordan bruke kunnskapen til å fremme kvinnehelse?
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Kropps masse indeks (KMI)

Definisjon begreper

Klassifikasjon

KMI (kg/m2)

Undervekt

< 18.5

Normalvekt

18.5-24.9

Overvekt

25.0-29.9

Fedme klasse I

30.0-34.9

Fedme klasse II

35.0-39.9

Fedme klasse III

>= 40
WHO, 2000
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Retningslinjer for anbefalt vektøkning
Kropps masse indeks (KMI)
- Et godt mål på overvekt og fedme?

Table 2
IOM guidelines (2009) for GWG in singleton pregnancies based on pre-pregnant BMI

Underweight
Normal weight
Overweight
Obese class I
Obese class II
Obese class III

BMI range

Suggested weight gain (kg)

< 18.5
18.50-24.99
25.00-29.99
30.00-34.99
35.00-39.99
>= 40.00

12.5-18.0
11.5-16.0
7-11.5
5-9
7
5-9
7
5-9
7
Rasmussen & Yaktine, 2009
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Fedme epidemi

Forekomst overvekt og fedme

• 1980-2013 kvinner KMI >25 økt fra 29 -38%
(Ng et al. 2014)

• USA: 32% av kvinner i reproduktiv alder (20-39
år) KMI ≥ 30 (Flegal et al. 2012)
• Europa: 15% av voksne har KMI ≥ 30
(OECD, 2010)

• Norge: 12% av kvinner i reproduktiv alder har
fedme (Statistisk Sentralbyrå, 2009)
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Vektøkning i svangerskapet
BMI ≥27

• >40% av gravide med fedme: vektøkning < 10 kg
• Gravide med fedme: gjennomsnittlig vektøkning
10.5 kg
• Hele fødepopulasjonen; gj.snittlig
15.1 kg vektøkning (Nohr et al. 2005)
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Colourcox.com

Vektøkning i svangerskapet hos
normalvektige kvinner

Overvekt og komplikasjoner i
svangerskap og fødsel

• N=4 607
• 8 ulike geografiske urbane regioner
• Friske kvinner, godt ernært og med utdanning
• Gj.snittlig vektøkning 13.7 kg uke 40
14-18 uker: 1.64 kg
19-23 uker: 2.86 kg
24-28 uker: 2.86 kg
29-33 uker: 2.59 kg
34-40 uker: 2.56 kg

(Ismail et al. 2016. BMJ)
12
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Komplikasjoner i svangerskapet

Komplikasjoner i svangerskapet

• Svangerskapsdiabetes

• Misdannelser

• Hypertensjon

• Fosterdød

• Svangerskapsforgiftning

• Overtidig svangerskap

(Ovesen et al. 2011, Ramachenderan. 2008, Chu et al. 2007)

(Ramachenderan 2008; Cnattingius 1998, Tennant 2011, Chu et al. 2007)
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Komplikasjoner under fødsel
• Induksjon og mislykket induksjon
• Instrumentell forløsning og sectio
• Atoni
• Forlenget liggetid
(Sebire et al. 2001, Usha et al. 2005; Lowe & Corvin, 2011; Chu et al. 2008)
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Konsekvenser for barnet

KMI og spedbarnsdødelighet

• «Large for gestational age»

•
•
•
•

1.8 millioner levendefødte enkeltfødsler
Svensk kohortstudie, 1992-2010
Normalvekt: spedbarnsdød 2.4/1000
KMI≥40: spedbarnsdød 5.8/1000

•
•
•
•

Overvekt:
25% økt sannsynlighet
KMI 30-34.9: 37% økt sannsynlighet
KMI 35-39.9: 110% økt snnsynlighet
KMI ≥40:
145% økt sannsynlighet

• Lav Apgar score
• Overflytting nyfødtintensiv
• Spedbarnsdød

Johansson et al. 2014 BMJ
(Persson et al, 2014; Chen et al, 2010; Usha & Kiran, 2005; Aune et al, 2014;
Meehan et al. 2014, Johansson et al. 2014)
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Konsekvenser for barnet på lang sikt?

Pre-gravid KMI og vektøkning i
svangerskapet

• Fedme i barnealder viktig prediktor for
fedme som voksen (whitaker et al, 1997)
• Høy fødselsvekt (Large for gestational age)
kan generere videre overvekt og fedme
(Li et al. 2013; Fraser et al. 2011)

Colourbox.com
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Vektøkning i svangerskapet
• KMI og vektøkning i svangerskapet uavhengige
faktorer (Nohr et al, 2008; Ramachenderan et al. 2008, Morken et al. 2013)
• ≥16 kg:

operativ forløsning

• Avhengig av pre-gravid KMI

20

Den ideelle KMI?
• Review og metaanalyse i
JAMA

(Morken et al. 2013 )

(Cedergren 2006)

• Kvinner med fedme: pre-gravid KMI sterkere
prediktor for komplikasjoner enn vektøkning
(Nohr et al. 2008)

• Vektøkning størst betydning for vektretensjon
post partum (Rong et al, 2014)

• KMI 25-29.9 assosiert med 6 % lavere
dødelighet sammenlignet med normalvektige
• Kun KMI ≥35 assosiert med høyere dødelighet
(29% økning)
• Dødelighet kun relatert til KMI
• Skilte ikke mellom årsak-spesifikk mortalitet
(Flegal et al. 2013)
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Ny kunnskap Aune et al 2016 BMJ

Endring KMI fra ett svangerskap til neste

• Laveste risiko ved KMI 23-24 hos aldri røykere, 22-23
hos friske aldri røykere
• U sammenheng mellom KMI og dødelighet dersom en
så på dødelighet hos alle samlet (ikke røykere, røykere,
tidligere røykere)
• J formet dose-respons forhold mellom KMI og dødelighet
hos aldri røykere
Både overvekt og fedme forbundet med økt
dødelighet!
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• 3 kg/m2 (dødfødsel, preeclampsi, hypertensjon,
diabetes,sectio, LGA (Villamor & Cnattingius 2008)
• Også hos normalvektige!
• KMI økning ≥2 kg/m2 (ca 6 kg økning) gir økt
barnedødelighet men kun hos barn der mor var
normalvektig ved første svangerskap (Cnattingius &
Villamor, Lancet 2015)
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Maternell fedme og placenta ved dødfødsel

Hypotese og teoretisk forankring

• Dansk medisinsk fødselsregister
• Pre-gravid KMI og dødfødsel
• Utilstrekkelig placentafunksjon:
Overvekt: Odds ratio (OR) 2.1 (95%CI: 1.0-4.4)
Fedme:

OR 5.2 (95% CI: 2.5-10.9)
(Nohr et al. 2005)
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Randomisert studie av rottemodell (Hayes et al. 2012)
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Maternell fedme og placenta
• Retrospektiv tverrsnitt studie

• Normal ernæring eller fettrik kost
• N=1000

• kroppsfett, Leptin, triglycerider før
svangerskapet

• KMI < 25 (45 kontrollgruppe) versus KMI ≥ 30 (47 cases)

• 3 doblet risiko for føtal død/nedsatt overlevelse

• Høyere forekomst av placentavekt > 90 percentil,
marginalt navlesnor feste, intervilløse tromber og
inflammasjon

• Dårlig utviklet struktur i placenta,
blodgjennomstrømning, oksygenering
27

(He et al. 2016 (In press))

28

Fedme i et livsløpsperspektiv: en hypotese

Hvordan forholder vi oss til
kunnskapen?

«Obsogenic environment»
«Programmering»
Påvirker barnets energi
metabolisme og vekst og medfører varige
endringer med økt risiko for overvekt, metabolsk
syndrom og hjerte- karsykdom senere i livet.
(Catalano et al. 2009)
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Kliniske implikasjoner

….when afraid of something, when you
want to ignore or when you hope things
will pass by if you simply look another
way….
31

Svangerskapsomsorgen

(IS-1179, 2005)

32

Veileder Norsk Gynekologisk Forening, 2014

• Høyde og vekt uke 8-12

• Maks vektøkning 5-9 kg for kvinner med fedme.

• Tilby brosjyren ”Ernæring i svangerskapet” (IS2184)

• KMI 30-35 kg/m2 uten ko-morbiditet følges i
primærhelsetjenesten med råd om kost, tilskudd
og fysisk aktivitet.

• Tilby rutinemessig veiing i svangerskapet
• Gravide med over- eller undervekt bør få
individuell veiledning i kosthold og fysisk aktivitet
• Info om sunne kost- og levevaner i
svangerskapet og ammeperioden

• KMI > 30 legges en plan for en tettere
oppfølging med kost og andre livsstilsråd enn for
gravide generelt.

33
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Veileder Norsk Gynekologisk Forening, 2014

Veileder Norsk Gynekologisk Forening, 2014

• KMI > 35-40 kg/m2
Spesialistvurdering uke
24, 32 og 36 (Avhenger av lokale forhold,

• KMI enten rett før svangerskapet eller i 1. trimester.
OBS: utgangs-KMI > 30 som legger på seg mer enn 910 kg bør følges opp som om deres utgangs-BMI var
over 35.

kompetanse, kapasitet geografi)

• Spesialistkontrollen uke 32 bør være ved
fødepoliklinikken slik at fødselen kan
planlegges.
• Ved ko-morbiditet henvises etter medisinsk
vurdering
• KMI ≥35 tilbys vurdering om induksjon i løpet av
første uke over termindato
35

• BMI > 30 skal ha etablert to intravenøse tilganger ved
start fødsel.
• Tidlig epiduralkateter vurderes.
• Fødsel overvåkes med kontinuerlig CTG-STAN eventuelt
bare CTG der STAN ikke brukes.
36
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Informasjon om komplikasjoner ved fedme

Reproduktiv helse
• Har dette et helsefremmende potensiale?
• Bidrar vi til dårlig samvittighet?
• Skaper vi en fryktkultur?
37
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Tusen takk for oppmerksomheten
• Hvem har ansvaret?
• Hvem kan løse dette?
Colourbox.com

39

Colourbox.com
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Oversikt
Nye anbefalinger
for fysisk aktivitet
i svangerskapet:
gjelder de for
kvinner med
fedme?
Katrine M. Owe, PhD Postdoc
Nasjonal kompetansetjeneste for
Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet. 2 Avd. for Barns helse,
Folkehelseinstituttet, Oslo.
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HVA ER FYSISK AKTIVITET OG
TRENING?

• Fysisk aktivitet og trening
• Anbefalinger for fysisk aktivitet i
svangerskapet
– hva er nytt?

• Kan gravide med overvekt og fedme være
fysisk aktive i svangerskapet?

Fysisk aktivitet
• all kroppsbevegelse som følger av muskelarbeid,
og som fører til økt energiforbruk
• På arbeid – hjemme – transport - fritid

Trening
• en type fysisk aktivitet som er planlagt og
strukturert (f.eks å løfte vekter, aerobic klasse, og
spiller i et idrettslag)

Anbefalinger om fysisk aktivitet og
trening for gravide

1985

ACOG 1985:
American College of Gynecologists (ACOG):
- lite tilgjengelig forskning på feltet
- unngå intensive aktiviteter (dvs. jogging eller sykling) i
mer enn 15 minutter per økt
- begrense hjertefrekvensen til 140 slag per minutt
• Inaktive og kvinner med fedme ikke inkludert
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Anbefalinger om fysisk aktivitet og
trening for gravide

1985

ACOG 1994:
- gevinst av regelmessig fysisk aktivitet i svangerskapet
- Lett-moderat aktivitet
- Minst 3 dager per uke

1994

- Kvinner med fedme ikke inkludert

Anbefalinger om fysisk aktivitet og
trening for gravide

1985

1994

ACOG 2002:
• I fravær av medisinske eller obstetriske
komplikasjoner, bør alle gravide kvinner følge de
generelle anbefalingne om fysisk aktivitet og trening
• Uavhengig av treningsbakgrunn
• Minst 30 minutter med moderat fysisk aktivitet
• Helst daglig

2002

Anbefalinger om fysisk aktivitet og
trening for gravide
• Minst 150 minutter per
uke (2 t 30 min)
– Litt hver dag
1985

1994

2002

2008

• Moderat intensitet
• Høy intensitet*
• Aerob aktivitet

PA Guidelines for Americans 2008
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Anbefalinger om fysisk aktivitet og
trening for gravide

1985

1994

2002

2008

2015

ACOG 2015:
- Kvinner med normale svangerskapet
- aerob- og styrketrening før, under og etter
svangerskapet
- minst 20-30 minutter (opptil 45 min)
- moderat intensitet
- helst hver dag

Borgs skala

Anbefalt
treningsintensitet
for gravide

Trinn
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Opplevelse
Ikke anstrengende
Svært lett
Meget lett
Ganske lett

ACOG 2015 (forts.):
Kvinner med medisinske/obstetriske komplikasjoner:
- grundig klinisk evaluering før deltakelse i fysisk
aktivitet
- sjelden indikasjon for sengeleie
- i de fleste tilfeller bør man tillate en viss grad av
bevegelse

Hva er moderat intensitet?
• ”Pratetempo”
• Tilsvarende rask gange
• 3-5 METS (metabolske ekvivalenter)

Litt anstrengende
Anstrengende

• 60-80% av maksimal hjertefrekvens
Eks. makspuls = 190 bpm (114-157 bpm)

Meget anstrengende
Svært anstrengende
Maksimal anstrengelse
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Anbefalte aktiviteter

Ikke anbefalte aktiviteter

•
•
•
•
•
•

• Kontaktidretter

Gange
Svømming
Sykling (stasjonær)
Low-impact aerobic
Yoga, modifisert*
Pilates, modifisert
Løping eller jogging#
• Tennis, badminton$
• Styrketrening‡

– f.eks: ishockey, boksing,
fotball, basketball

• Aktiviteter som
innebærer høy risiko for
fall

Dykking
Fallskjermhopping
“Hot yoga” eller “hot
pilates”

– alpint, vannski, surfing,
off-road sykling, turn,
ridning

ACOG 2015

Absolutte kontraindikasjoner for
trening
• Alvorlig hjertesykdom
• Restriktiv lungesykdom
• cervix dystosi eller
cerclage
• Vedvarende blødninger
i 2. eller 3. trimester
• Placenta previa >26.uke
• Flerlinge svangerskap
med risiko for prematur
fødsel

• Preeklampsi eller
svangerskapsrelatert
hypertensjon
• Fare for premature
fødsel i dette
svangerskapet
• Fostervannsavgang
• Alvorlig anemi

ACOG 2015

Tegn på at man bør avbryte treningen:
•
•
•
•

Vaginal blødning
Kostpustenhet
Svimmelhet
Regelmessige
smertefulle
kontraksjoner
• Vedvarende hodepine
• Smerter i brystet

• Muskelsvekkelse som
påvirker balansen
• Leggsmerter eller
hevelse
• Fostervannslekkasje

Relative kontraindikasjoner for trening
 Anemi
 Ikke manifistert
maternell arytmi
 Kronisk bronkitt
 Dårlig kontrollert type-I
diabetes
 Ekstrem fedme
 Ekstrem undervekt
(BMI<12)
 Ekstrem inaktiv livsstil

 Intrauterin
vekstretardasjon
 Dårlig kontrollert
hypertensjon
 Ortopediske
begrensninger
 Dårlig kontrollert epilepsi
 Dårlig kontrollert
hyperthyroidea
 Storrøyker
ACOG 2015

Gravide med overvekt og fedme
• fysisk aktivite + et sunt
kosthold = sant
• Starte med lav
intensitet, korte
treningsøkter
• Øke gradvis intensitet
og varighet

ACOG 2015
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Nye

Anbefalinger om Fysisk aktivitet og
stillesitting i svangerskapet

• Kvinner som ikke var
fysisk aktive før
svangeskapet, bør delta i
fysisk aktivitet av
moderat intensitet og
gradvis øke aktiviteten til
minst 150 minutter per
uke.

Andre anbefalinger?

• Kvinner som har vært
regelmessig fysisk
aktive før
svangerskapet, bør
fortsette å delta i fysisk
aktivitet på omtrent
samme nivå, evt. med
tilpasninger.

Aktive pauser som avbryter stillesitting, og fysisk
aktivitet gjennom daglige gjøremål er gunstig både i
svangerskapet og etter fødsel.
Helsedirektoratet, 2014

American College of Sports
Medicine 2013:
- Tidligere inavtive
kvinner med overvekt
og fedme
- Aerob trening
- 20-39% av maksimal
aerob kapasitet
(laveste intensitet som
gir helse gevinst)

• Starte med 25 minutter
• +2 min per uke inntil 40
min totalt
• Lett intensitet fysisk
aktivitet
– Gange, sykling

• 3-4 per uke
• Redusere intensitet og
evt. legge inn pauser
siste del

Oppsummering
• Nye anbefalinger for fysisk aktivite og trening i
svangerskapet 2015:
– Moderat intensitet
– 20-30 min helst hver dag

• Gravide med overvekt og fedme
– Lett intensitet, starte med 25 min +2/uke…40 min
– Gange, sykling

Mottola 2013

Takk for oppmerksomheten!
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Psykiske lidelser i svangerskapet
og etter fødselen
Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med.
Norwegian Institute of Public Health
Division of Mental Health

Psykiske lidelser i svangerskapet
og etter fødselen
• Hvorfor fokusere på dette?
• Hvor vanlig er det?

and
Akershus University Hospital
Health Services Research Centre

• Stemningslidelser
• Angstlidelser

• Hva er årsakene?

Kan i særlig høy grad påvirke
reproduksjonsprosessen
og/eller evnen til å ta seg av barnet:

• Tvangslidelser
• Stressreaksjoner

• Spiseforstyrrelser

• Spiseforstyrrelser

• Alkohol/ stoffmisbruk

• Schizofreni
• Personlighetsforstyrrelser
• Psykosomatiske lidelser

• Schizofreni
• Personlighetsforstyrrelser

• Alkohol/stoffmisbruk

1

Estimerte totale utgifter per årskull:
8 milliarder pund
(≈ 94 milliarder NOK)

Oppbygging av helsetjenester
slik at retningslinjer (NICE) kan etterleves:
280 millioner pund (≈ 3.3 milliarder NOK)

Negative ringvirkninger

KONSEKVENSER AV PSYKISKE LIDELSER UNDER
SVANGERSKAPET:

• Dårlig evne til å ta hånd om seg selv og dårlig kosthold.
• Problemer med å følge råd og anbefalinger i graviditeten.
• Økt bruk av sigaretter, beroligende midler, alkohol eller andre
sterkere rusmidler.
• Fødselskomplikasjoner (f.eks. langvarig forløsning).

The Ahus Birth Cohort:

Women who are anxious spend
more time in labor

Source: Adams SS et al., BJOG 2012.
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BAKGRUNN
Antall dødsfall i forbindelse med svangerskap, fødsel og
barseltid, etter årsak, blant 4 111 476 fødsler; Storbritannia:
2000-2005.
2000-05

Direkte dødsårsaker:
Trombose og tromboemboli

71

Preeklampsi og eklampsi

32

Blødning

31

Fostervannsemboli
Dødsfall tidlig I svangerskapet (ektopisk svangerskap, spontan/provosert

22
abort,

29

Depresjon hos mødre er assosiert med en rekke
vansker hos barn:

• Emosjonelle problemer
• Kognitive problemer
• Språklige vansker

annet)

Sepsis ved infeksjon i genitaltraktus

31

• Sosiale vansker

Indirekte dødsårsaker:
Hjertesykdom

92

Selvmord

95

Overdoser ved narkotikamisbruk

35

Diagnosis-specific risks (RR) of first-time hospital admission
0 to 12 months postpartum among mothers only

http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Bipolar
depression

Schizophrenia

Pregnancy

Unipolar
depression
0.4

0.2

0.3

0-30 dager postpartum

2.8

23.3

5.6

31-60 dager

3.5

6.3

1.4

3-5 måneder

2.1

{1.0

1.3

6-11 måneder

1.0

1.0

Kilde: Munk-Olsen et al. JAMA 2006

BARSELDEPRESJON:
• Depression is the most prevalent disorder in
psychiatry
• More common in women than in men

• Forekomst mellom 10 og 15%
• Tallene gjenspeiler ikke klinisk depresjon ut fra
diagnosekriterier

• Prevalence is highest during the reproductive age
Kilde: Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001; Halbreich & Karkun J Affect Disord 2006
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Fordeling av depresjonskåre blant 416 norske
barselkvinner i Nes og Sørum kommuner
(Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001)

BARSELDEPRESJON:

Samme symptomene som depresjon i andre
livsfaser, men farget av omstendighetene

Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001; Halbreich & Karkun J Affect Disord 2006

BARSELTÅRER:
• Forbigående følelsemessig labilitet i dagene etter
en fødsel
• 50-80 %
• Varer 2-3 døgn

BARSELPSYKOSE:
• Akutt psykotisk reaksjon i løpet av de første ukene
etter fødselen
• Dyp depresjon / uvanlig oppstemthet,
vrangforestillinger og desorientering
• Sjeldent (1-2 promille)

• Normaltilstand
• Hvis psykose tidligere i livet - stor risiko for
tilbakefall i barselperioden (30-50%)

“The causes are the same as those which lead
to depression in human beings of all ages”

Kilde: Ian Brockington; Motherhood and Mental Health
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Resultater fra «the Ahus Birth Cohort»:
• Å føle uro eller redsel innfør en fødsel er
normalt

• 8 % hadde relativt uttalt fødselsangst i 3. trimester
(>85 på IES)

• Ved sykelig angst er angsten urimelig sterk i
forhold til objektiv fare

• Tidligere dårlig forløsningsopplevelse var en sentral
risikofaktor

• Kan i uttalt grad utvikles til fobisk redsel for å
bli gravid (tokofobi)

• De som i utgangspunktet hadde angst/depresjon var i
risikosonen, men majoriteten av kvinnene med
fødselsangst hadde ikke dårlig psykisk helsestatus
Kilde: Størksen et al. Plos One 2014.

Post-traumatic stress disorder (PTSD)
(emosjonell reaksjon etter svært negativ fødselsopplevelse)

• Mareritt, «flashbacks»

Resultater fra «the Ahus Birth Cohort»:
6,7 % - PTSR

• Unngår alt som kan minne om fødselen
• Økt aktivering (alarmberedskap)

1,9 % - PTSD

• Amnesi for fødselen
• Unngår å bli gravid på ny
Kilde: Garthus-Niegel et al. J Affect Disord 2015

Resulter fra «the Ahus Birth Cohort»:

Keisersnittsrate i Norge 1967-2005

• Den subjektive fødselsopplevelsen hadde en helt avgjørende
betydning for om hun utviklet posttraumatisk stress eller ikke.
• Denne opplevelsen hadde en mye større betydning enn
eventuelle obstetriske komplikasjoner.
• De objektive hendelsene hadde likevel en viss betydning, ved
at slike hendelser kunne påvirke den subjektive
fødselsopplevelsen, men den subjektive fortolkningen var ikke
alltid i samsvar med faktiske obstetriske hendelser.

Kilder: Garthus-Niegel et al., Arch Women Ment Health 2013; Garthus-Niegel et al., Birth 2014
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Resultater fra «the Ahus Birth Cohort»:

Mange ønsker keisersnitt på grunn
av uro eller frykt for å føde

• Fødselsangst var sterkt assosiert mer ønske om keisersnitt
men likevel fødte de fleste av disse kvinnene vaginalt

• En tidligere negativ fødselsopplevelse hadde derimot en sterk
betydning for om kvinnen fikk planlagt keisersnitt eller ei.

Source: Størksen et al. Plos One 2014.
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• Hormonell prevensjon

Prevensjon;

– Kombinasjonspille
P-pille, P-ring,
P-plaster
– Minipille
pille og implantat

Indikasjon, kontraindikasjon
og bivirkning
Anne Flem Jacobsen
Overlege, Seksjonsleder, Professor
Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus
Universitetet i Oslo

• Spiral
– Kobberspiral
– Hormonspiral

• Andre metoder

Trussell 2011, Contraception

Hvor effektiv er de ulike prevensjonsmetoder?
Hvor mange av 100 kvinner blir gravide i løpet av et år
Optimal bruk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

P-stav
Hormonspiral
Sterilisering kvinner
Kobberspiral
P-piller (pille, plaster, ring)
Minipille
Kondom
”Hoppe av i svingen”
Ingen beskyttelse

0,05 %
0,2
0,5
0,6
0,3
0,3
2
4

Typisk bruk

0,05 %
0,2
0,5
0,8
8,0
8,0
15
27
85 %

Kasuistikk 1
• 20 år gammel kvinne ønsker prevensjon,
gjerne p-pille
– Hva anbefaler dere ?

Fortsatt bruk etter et år (Compliance)
•
•
•
•
•
•

Gestagen implantat
Hormonspiral
Kobber IUD
Ring, plaster pille
Gestagen injeksjon
Kondom

84%
80%
78%
67%
56%
43%

Kasuistikk 1
• 20 år gammel kvinne ønsker prevensjon,
gjerne p-pille
– Anamnese ?
• Frisk, slank, aktiv, røyker ikke

– Kontraindikasjoner ?
• Ingen egen eller familie-anamnese på trombose

– Hva anbefaler dere ?
• Loette, Mikrogynon ( diskutere Cerazette, Implantat)
• Nuvaring ?

1

Kasuistikk 2

Kasuistikk 2
• 25 år gammel kvinne ønsker prevensjon,
har dysmenoré og menoragi
– BMI 35
– Røyker

• 25 år gammel kvinne ønsker prevensjon,
har dysmenoré og menoragi
• BMI 35
• Adipositas øker risiko for venøs trombose

– Røyker
• Røyking øker risiko for venøs trombose

• Anbefaling:
1. Cerazette, Implantat
2. Hormonspiral
3. P-pille og anbefale røykeslutt

Kasuistikk 3

Kasuistikk 3
• 30 år gammel kvinne, født barn for 6 uker
siden, ønsker prevensjon, tidligere brukt
Nuvaring
– BMI 25
– Aktiv
– Mor har hatt venøs blodpropp

• 30 år gammel kvinne, født barn for 6 uker
siden, ønsker prevensjon, tidligere brukt
Nuvaring
– BMI 25, Aktiv
– Mor har hatt venøs blodpropp
• 55 år gammel, trombofili?

• Anbefaling
– Hormonspiral
– Cerazette

Hormonell prevensjon
• Kombinasjonspreparat (østrogen og
gestagen)
 P-pille
 P-ring
 P-plaster
1.
2.
3.

• Gestagen-preparater
(minipille )
 Cerazette
 Nexplanon
 Nødprevensjon
 Depot-provera
 Hormonspiral

Lytt til pasientens behov
Sjekk sykehistorie
Tenk compliance

Pro
P-pille

Minipille

Con

Sikker
God regulering av syklus
Reduksjon av
• Dysmenore
• Menoragi
• PMS
• Ovarial-og Endometrie cancer

Økt risiko for trombose

Sikker
Reduksjon av
• Dysmenore
• Menoragi
Ingen alvorlige bivirkninger
Ingen kontraindikasjoner

Uregelmessige
blødninger
Uregelmessig syklus

Kontraindisert ved
hypertensjon
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P-piller (kombinasjon østrogen/ gestagen)

Minipille (rent gestagen)

• P-pille

• Minipille

– 21 tabl (7 pillefrie dager)
– 28 ( 7 placebotabletter)
– 24 tabl (4 pillefrie dager)

• P-ring

– Cerazette
• Desogestrel 75 µg

– Conludag
• Norethisteron 0, 35 mg

• Nexplanon (skiftes hvert 3 år)
• Injeksjon (hver 3 mnd)

– Nuvaring ( byttes en gang pr 4 uker)

• P-plaster
– Evra ( byttes en gang i uken)

• Angrepillen ( høy dose 1,5 mg levonorgestrel)
– Norlevo
– Postinor
– Ellaone

Mekanismer

Sikkerhet ( P-pille og minipille)

• P-pille (vaginalring og p-plaster)

• Korrekt bruk 0,3 % svikt
• «Typisk bruk» 8 % svikt

– Hemmer ovulasjon

• Minipille ( inkl implanon)
–
–
–
–

Effekt på endometriet
Reduserer permiabilitet for spermier gjennom cervix
Redusert motilitet og peristaltikk i eggledere
Undertrykker GnRh

Hvor lenge kan jeg «glemme»
pillen og fortsatt være trygg ?
• P-pille
– 24 timer hvis ordinær dose (48 t fra siste pille)
– 12 timer hvis lav dose (36 t)

• Cerazette

P-pillen er utrolig effektiv når den brukes korrekt

Når skal man starte ?
• Første dag i mensen
• Hvis senere i syklus, bruk tilleggsprevensjon
i 7 dager

– 12 timer (36 t)

• Hvis glemt: bruk tilleggsprevensjon, evt nødprevensjon
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Langsyklus

Aldersgrense for bruk?

• 3-4 sykluser kontinuerlig ( uten pause,
blødning)
• Gjennombruddsblødning
• Ingen kontraindikasjoner
• Ingen innvirkning på senere fertilitet

• Minipille

Informasjon og undersøkelser før
oppstart
• Obligatorisk
– Medisinsk anamnese
• Kardiovaskulær sykdom (venøs, arteriell trombose), trombofili,
diabetes, epilepsi, migrene

– Blodtrykk
– Røyking
– BMI

• Ikke nødvendig
– Gyn undersøkelse med Cx cyt, chlamydia

– Ingen aldersgrense

• P-pille
– Ingen aldersgrense forutsatt:
• Frisk
• Ikke adipøs
• Ikke røyker

Kontraindikasjoner for P-pille
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidligere venøs eller arteriell trombose
Migrene med aura
Bryst kreft
Antifosfolipid antistoff syndrom
Første 6 uker postpartum
Diabetes med nyreaffeksjon
Leversykdom
Hypertensjon > 140/90
Graviditet

 Husk dokumentasjon !

Positive bivirkninger

Bivirkninger- milde ( P-pille og minipille)

P-pille og minipille

Bare P-pille

• Tidlige, forbigående

• Reduksjon av menoragi
• Reduksjon av smerter

• Regulering av menssyklus
• Reduksjon av
hyperandrogenisme
• Reduksjon av PMS
• Reduksjon av cancerrisiko
– Ovarialcancer
– Endometriecancer

–
–
–
–
–
–

Ødem
Hodepine
Kvalme
Ømme bryster
Spotting ( blødning)
Amenore ( minipille)

• Permanente
–
–
–
–

Vektøkning ?
Hypertensjon ?
Redusert sexlyst ?
Myomer ?
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Bivirkninger – alvorlige ( P-pille)

Venøs trombose og p-pille

• Venøs trombose
• Arteriell trombose
• Cancer

• 2-7 ganger
økningpåavtrombose
risiko for
Symptomer
: venøs trombose
( dyp vene trombose og lungeemboli)

Smertefull hevelse i leggen eller armen

Baseline
risiko
er lav
1/10.000
Kraftige
smerter
i brystet

– Livmorhalskreft
– Brystkreft ?

Kraftig og uvanlig hodepine
Talevansker
• Risiko for
venøs trombose er størst første året
Nummenhet eller kraftløshet på ene siden
Anfall med kramper

Tromboserisiko
I svangerskapet x 5 -10

*Trombofili

Ulike typer p-piller
2. Generasjon

3. generasjon

Andre

Loette

Mercilon

Qlaira (sequence)

0,1mg levonorgestrel
20 μg etinylestradiol

0,15 mg desogestrel,
20 μg etinylestradiol

Dienogest 2+3,
3+2+1 mg Estradiol

Mikrogynon /Oralcon

Marvelon

Zoely

0,15 mg levonorgestrel
30 μg etinylestradiol

0,15 mg desogestrel,
30 μg etinylestradiol

2,5 mg nomegestrol ,
1,5 mg estradiol

Synfase

Yasminelle /Yaz

noretisteron, 35 μg
etinylestradiol

3 mg drosperinon,
20 μg etinylestradiol

 Trombofili og p-pille ser ut til å multiplisere risiko for
venøs trombose
• P-pille x 4
• Heterozygous factor V Leiden x 5
Relativ risiko for venøs trombose: 4 x 5 = 20

Yasmin

Diane

3 mg drosperinon,
30 μg etinylestradiol

2 mg Cyproteronacetate,
35 μg Etinylestradiol

Oppsummering hormonell
prevensjon
P-pille
• Bruk så lav dose som mulig
• Start med 2. generasjon
(Loette eller Mikrogynon)
• God blødnings- og
sykluskontroll
• Sjekk medisinsk anamnese,
røyking og BMI

Trombofili* og p-pille

Factor V Leiden
Prothrombin gene mutation
Antithrombin def
Prot S def
Prot C def
Lupus antikoagulant
Cardiolipidanti bodies

Mini-pille
• Et godt førstevalg
• Hvis kontraindikasjon for
p-pille
• Ingen alvorlige bivirkninger
• Preferert valg ved røyking
eller høy BMI

Hva er basis-risiko?
Screening er ikke anbefalt ..bare på indikasjon

To ulike Spiraler
• Hormonspiral (Levonorgestrel- Lng)
– Mirena (Lng20)
– Jaydess (Lng14)

• Kobberspiral (CU)
– Kobber T
– Gynfix
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Preventiv mekanisme

Spiral i historisk perspektiv

• Flere faktorer involvert
• Forebygger primært fertilisering

• Dalconshield historien fra 1970

–
–
–
–

Steril inflammasjon
Påvirker sæd motilitet og overlevelse
Fortykket cervix sekret
Endometrie effekt

Heinemann 2015, Contraception

Lind I 2013, Hum reprod
Jensen 2008, Contraception

Perforasjon

Smerter

• 1/1000 innsettinger
• 1/100 ved amming
• Kobber vs Hormonspiral (1,1 vs 1,4)

• Ved nyoppståtte smerter

Blødning

Weisberg 2006, Hum Reprod
Cochrane 2007, treatment of
Vaginal bleeding iregularities
Caused by progestin contraceptives

– Ex u, PID, Spontanabort, Perforasjon

• Smerter ofte værst første par sykler etter
innsetting av kobber spiral
• 0,1-2,4 % fjerner spiral pga smerter
• Hormonspiral kan redusere dysmenorre

Fluor

• De aller fleste spiraler påvirker blødningsmønsteret
–
–
–
–

Metrorragi ( begge)
Menorragi (kobber)
Forlenget mens ( Hormon)
Amenorre (Hormon)

• God pasientinformasjon viktig, forbigående plager
• Utelukke andre årsaker
• Behandling

• Økt fluor er vanlig og ufarlig, skal ikke
behandles med mindre det ledsages av
smerter

– NSAIDS
– P-pille i 1– 3 mnd
– Doxycyclin
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Infeksjon

Toivonen 1991, Obstet Gyn
Feldblum PJ 2005 Contraception
Walsh 1998 Lancet
Grimes Lancet 2000
Drake Contraception, 2015

• Høyest infeksjonsrate første 20 dager etter innsetting
1-10/1000 deretter 1,4/1000
• RCT 1991:

Backman 2004, AJOG
Mol Metaanalyse 1995, Contraception

Ektopisk graviditet og Spiral
• SPIRAL REDUSERER forekomsten av ex u
– 1/10 i forhold til ikke brukere

– Cu vs Lng20, 3 års oppfølging: 2,0% vs 0,5% infeksjon

• Kvinner utsatt for STD har ikke økt risiko for PID (0,7%)
• Hormonspiral reduserer risiko for infeksjon pga tykkere
cervix sekret
• Anbefale kondom som beskyttelse mot STD

Påvirkning av endometrium
og cervix

Guleria 2004 J obst gyn Res
Curtis 2007, Contraception
Ørbo 2013, BJOG
Gardner Lancet, 2000
Castellsague Lancet oncol, 2011
Behamondes Hum Repprod, 2015

• Endometriecancer
– Hormonspiral reduserer risiko for endometriecancer
– Kobberspiral reduserer muligens risiko for
endometriecancer

• Endometrihyperplasi
– Hormonspiral effektiv behandling av hyperplasi og
endometriepolypper ved Tamoxifen

Barnhardt 2009, Fert Ster
Mansour 2011, Contraception

Fertilitet etter IUD bruk
• Kobber
– ingen påvirknng av fertilitet etter bruk

• Hormonspiral
– Ingen redusert fertilitet etter langvarig bruk
– 75-90 % ble gravid innen 1 år

Andersson 2004, Contraception
Backman 2000, BJOG
Toivonen 1994, Obst Gyn

Hormonelle bivirkninger ved
hormonspiral
• Hodepine, migrene, hirsutisme, acne,
humør svingninger, kvalme, alopeci
• Vanligste årsak til fjerning første 3 år (12 %)

Lidegaard 2014,Expert Op Drug safety
Lidegaard 2012, BMJ

Trombose og spiral
• Ingen økt risiko for venøs trombose ved
hormon eller kobber spiral
• Hormonspiral kan brukes ved aktiv
trombose og antikoagulsajons behandling
• Hormonspiral kan brukes ved
tidligere venøs trombose eller
trombofili
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Oppsummering
Bivirkninger Hormon spiral
• Positive
–
–
–
–
–

Sikker
Raskt reversibel
Redusert Blødning
Ingen tromboserisiko
Redusert risiko for
endometriecancer
– Forebygger
endometriehyperplasi
– Redusert infeksjonsrisiko
– Redusert risiko for Ex u

• Negative
– Spotting
– Hodepine, acne,
redusert libido, kvalme
– Smerter ved innsetting
– Avstøtning

Oppsummering
Bivirkninger kobberspiral
• Positive

• Negative

– Sikker
– Ingen hormoner
– Ingen økt
tromboserisiko
– Ingen påvirkning av
syklus
– Kostnadseffektiv
– Raskt reversibel

Myter eller sannhet ?

Andre metoder
Eggløsningstester

•
•
•
•
•

• Kostbare
• Tidkrevende
• Lav sikkerhet

Virkningsmekanisme ”tidlig abort” Myte
Økt risiko for infeksjon Myte
Økt risiko for ekstrauterin graviditet Myte
Smertefulle/kraftige menstruasjoner Delvis sant
Bør ikke brukes av kvinner som ikke har
født barn Myte

Sterilisering
Deling av eggleder, kvinne
Deling av sædleder (Vasectomy -menn)
• Permanent prosedyre
• Kostbart
• Bare etter grundig informasjon
– Aldersgrense 25 år

–
–
–
–

Økt blødning
Dysmenore
Smerter ved innsetting
Avstøtning

Nyttige websider
www.legemiddelverket.no/p-piller
www.relis.no
www.sexogsamfunn.no
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Effekt av fysisk aktivitet
på maternell vektøkning
i svangerskapet

Katrine M. Owe, PhD Postdoc
1 Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet. 2 Avd. for Barns helse,
Folkehelseinstituttet, Oslo

Økt risiko for komplikasjoner

Overvekt og
fedme

Komplikasjoner
Svangerskapet

1.89 (1.14-3.13)

Svangerskapsdiabetes

3.01 (2.34-3.87)

Preeklampsi

2.14 (1.85-2.47)

Venøs tromboembli

2.33 (1.68-3.24)

Keisersnitt

2.36 (2.15-2.59)

Operativ forløsning

1.17 (1.13-1.21)

Langsom fremgang

2.31 (1.87-2.84)

Preterm fødsel

0.5 (0.40-0.70)

Blødning

1.24 (1.24-1.28)

Infeksjon

3.34 (2.74-4.06)

Neonatale

Lav Apgar score

1.57 (1.46-1.68)

Medfødte misdannelser

Nevralrørsdefekter
Spina bifida

1.87 (1.62-2.15)
2.24 (1.86-2.69)

Fødsel

Pregravid
overvekt

Maternell
vektøkning

OR (95% CI)
Abort

Maternelle

Nelson S M et al; Hum. Reprod. Update 2010

Vev og kroppsvæsker

Overvekt og
fedme

Uke 10

Uke 20

Uke 30

Uke 40

Foster

5

300

1500

3400

Placenta

20

170

430

650

Fostervann

30

350

750

800

Livmor

140

320

600

970

Melkekjertler i bryst

45

180

360

405

Blod

100

600

1300

1250

0

30

80

1680

Væske i vevet

Pregravid
overvekt

Maternell
vektøkning

Fettdepoter
Total vektøkning

310

2050

3480

3345

650 g

4000 g

8500 g

12,500 g

Hytten F, Chamberlain G(eds): Clinical Physiology in
Obstetrics. Oxford, Blackewell Scientific, 1980.
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Retningslinjer for vektøkning under
svangerskapet (IOM 2009)
BMI før

Undervekt

BMI
(kg/m2)

Total vektøkning
(kg)

Gj.snitt
vektøkning
kg/uke

0.51 (0.44-0.58)
0.42 (0.35-0.50)
0.28 (0.23-0.33)

<18.5

12.5 – 18.0

Normal

18.5-24.9

11.5 – 16.0

Overvekt

25.0-29.9

7.0 – 11.5

≥30.0
35-39.9
>40

5.0 – 9.0
5.0 – 9.0
5.0 – 9.0

Fedme
Klasse II
Klasse III

0.22 (0.17-0.27)

Conclusions: These results suggest that maternal weight is a concern throughout the
world. However, we found a lack of international consensus on the content of
guidelines. Further research is needed to understand which recommendations or
interventions work best with respect to maternal weight in different country settings,
and how pregnancy weight policies impact clinical practices and health outcomes for
the mother and child.

Fysisk aktivitet
• all kroppsbevegelse som følger av muskelarbeid,
og som fører til økt energiforbruk
• På arbeid – hjemme – transport - fritid

Trening
• en type fysisk aktivitet som er planlagt og
strukturert (f.eks å løfte vekter, aerobic klasse, og
spiller i et idrettslag)

Overvekt og
fedme

Pregravid
overvekt

Maternell
vektøkning

Objective To evaluate the effects of dietary and lifestyle
interventions in pregnancy on maternal and fetal weight and to
quantify the effects of these interventions on obstetric outcomes.
N= 44 RCTs (7278 women)
Interventions: diet, physical activity, and a mixed approach
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Fig 3 Mean difference in gestational weight gain (kg) with dietary and
lifestyle interventions in pregnancy

Intervensjoner
• Kosthold
– Balansert innhold av karbohydrater, proteiner og
fett; kostholdsregistrering (dagbok)

• Fysisk aktivitet
– styrketrening med lett intensitet, vektbærende
trening, gange i 30 minutter

• Blandet intervensjon
– veiledning, opplæring med fokus på potensielle
fordeler av kosthold og FA, tilbakemelding på
vektøkning i svangerskapet

S Thangaratinam et al. BMJ 2012;344:bmj.e2088

S Thangaratinam et al. BMJ 2012;344:bmj.e2088

Fig 4 Mean difference in birth weight (g) with dietary and lifestyle
interventions in pregnancy .

S Thangaratinam et al. BMJ 2012;344:bmj.e2088

• ©2012 by British Medical Journal Publishing Group

• ©2012 by British Medical Journal Publishing Group

Fig 5 Relative risk of effect on size for gestational age with dietary and
lifestyle interventions in pregnancy .

S Thangaratinam et al. BMJ 2012;344:bmj.e2088

• ©2012 by British Medical Journal Publishing Group

2015: Update of a Cochrane review
ﬁrst published in 2012
• Diet or exercise interventions, or both, may reduce excessive gestational
weight gain (GWG) and associated poor outcomes; however, evidence
from the original review was inconclusive.
• Objectives: To evaluate the effectiveness of diet or exercise, or both,
interventions for preventing excessive weight gain during pregnancy and
associated pregnancy complications
• Selection criteria: RCTs of diet or exercise, or both, interventions for
preventing excessive weight gain in pregnancy.

Muktabhant et al. Diet or exercise, or both, for preventing excessive weight gain in pregnancy. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD007145. DOI: 10.1002/14651858.CD007145.pub3.
S Thangaratinam et al. BMJ 2012;344
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Intervensjoner
• Kosthold
– Lite sukker (lav glykemisk belastning), diabetisk,
lav-kalori eller kosthold med lavt innhold av fett,
med eller uten matdagbok og regelmessig veieing

• Trening
– Som regel moderat intensitet og regelmessig
gange, dansing eller aerobic timer

• Kontrollgruppen fikk standard oppfølging

Hovedresultater
• 65 RCTs, hvorav 49 RCTs (11,444 women) ble inkludert i den
kvantitative meta-analysen
– 20 studier moderat-til-høy risiko for bias

• Kosthold eller trening, eller begge, reduserte risikoen for stor
gestasjonell vektøkning i gjennomsnitt med 20% (høy kvalitet)
• Kosthold med lav glykemisk belastning, trening med eller uten
veiledning alene, eller kosthold + trening
– tilsvarende reduksjoner i antall kvinner med overdreven vektøkning i
svangerskapet

• Kvinner som fikk kosthold eller trening, eller begge intervensjoner
hadde større sannsynlighet for lav gestasjonell vektøkning enn
kontrollgruppen (moderat kvalitet)

Muktabhant et al. 2015. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6

Hovedresultater II
• Ingen klare fordeler for kosthold eller trening intervensjoner, eller
begge, på andre utfall inkludert preeklampsi , keisersnitt, preterm
fødsel, eller makrosomia (fødselsvekt >4 kg)
• Særlig kvinner som fikk kosthold + treningsveiledning
– Keisersnitt (5%↓) and makrosomia (7% ↓)

• En tendens til at intersvensjoner med trening under veiledning
reduserte makrosomia
• Redusert forekomst av maternell hypertensjon
• Komplikasjoner hos barnet - ingen klare forskjeller mellom
gruppene
• Unntak: for høy-risiko kvinner hadde babyer i intervensjonsgruppen
mindre sannsynlighet for å oppleve respiratory distress syndrom
enn barn i kontrollgruppen (moderat Kvalitet)

Svakheter ved studiene
• Forskjellige type
intervensjoner
• Ulike studie populasjon
– BMI, paritet, alder

• Måletidspunkt
• Intensiteten på
invervensjonene
• Hvordan
intervensjonene ble
gjennomført…

Konklusjon Cochrane 2015
• Kosthold eller trening, eller begge, reduserer stor
vektøkning i svangerskapet (evidens av høy kvalitet)
– Kan også redusere antall keisersnitt (kosthold + trening), og
maternell hypertensjon
– Lavere sannsynlighet for å føde store barn (>4 kg) og for
pusteproblemer hos den nyfødte etter fødselen – særig hos
kvinner med overvekt og fedme

• Moderat intensiv trening ser ut til å være en viktig
strategi for vekt-kontroll i svangerskapet
• Behov for mer forskning på mulige bivirkninger for å
kunne gi trygge retningslinjer

Br J Sports Med 2015, 49:1336-42

N=5 RCTs (3 pregnancy studies and 2 postpartum)
- Total of 214 pregnant* women (67-80 participants)
Intervention*: 12-33 weeks, aerobic dancing,
strengthening exercises, light resistance exercises

Muktabhant et al. 2015. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6

4

5/25/2016

Weight mean differences in total gestation weight gain (A=weight gain kg, B=body mass
index (BMI) kg/m2) and weight retention (A=weight loss kg, B=BMI kg/m2) between the
exercise and control groups in the pregnancy (1) and postpartum studies (2).

Conclusions: There is currently limited evidence to suggest that exercise alone
can be used to limit maternal gestational weight gain

N=13 RCT + 6 non-randomised clinical trials
Objective: to determine the efficacy of antenatal dietary,
activity, behaviour or lifestyle interventions in overweight
and obese pregnant women to improve maternal and
perinatal outcomes
Systematic reviews and trials of women with existing
gestational diabetes, or trials of pre-conception or
postpartum interventions, were not included.

K J Elliott-Sale et al. Br J Sports Med 2015;49:1336-1342
• Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved.

Oppsummering
• Sammen med kostholdsveiledning, er moderat
intensiv fysisk aktivitet en effektiv strategi for
vektkontroll i svangerskapet
– Optimale treningsprogram?

• Råd om trening vs. gjennomført trening

Oteng-Ntim et al. BMC Medicine 2012, 10:47

Takk for oppmerksomheten!
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