Kunnskapsbasert praksis innebærer at den samlede yrkesutøvelsen er basert
på flere ulike kunnskapskilder, og at yrkesutøverne holder seg faglig oppdatert
og bruker oppsummert forskningsbasert kunnskap når dette foreligger. En
helse- og velferdsarbeider som skal jobbe kunnskapsbasert, må ha et bevisst
forhold til bruk av ulike kilder til kunnskap. Fagmiljøene som gir utdanning, må
selv være godt orientert og formidle erfaringsbasert og forskningsbasert
kunnskap og metoder til bruk i tjenesteutøvelsen.
Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd

Kunnskapsbasert praksis
«Skolegang!» sa Tussi bittert og hoppet på de
seks pinnebitene sine. «Kva er Lærdom?» spurte
Tussi og sparket de tolv småpinnene så de føk til
alle kanter. «Noe som Sprett vet! Ha»
A.A.Milne
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Kunnskapsbasert praksis

Trinn i Kunnskapsbasert praksis

1. Refleksjon over egen praksis
2. Formulere spørsmål
3. Finne forskningsbasert
kunnskap (litteratursøk)
4. Kritisk vurdere forskningen
5. Anvende forskningsbasert
kunnskap med
erfaringskunnskap og brukerens
behov
6. Evaluere egen praksis
www.kunnskapsbasertpraksis.no
Jordmorsymposium 2017 Sigrun Kongslien

Jordmorsymposium 2017 Sigrun Kongslien

Kunnskapsbasert praksis - forskning
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Brukermedvirkning
I Nasjonal helseplan (2007-2010) ble det foreslått å
legge til rette for medvirkning fra brukere og
pårørende. En sterkere brukerrolle er en av de seks
bærebjelker som i planperioden skal prege alle typer
helsetjenester (s.63).
Det finnes ingen klar definisjon av hvem
som er bruker innen svangerskaps-,
fødsels- og barselomsorg. I snever
forstand er brukeren den
gravide/fødende og hennes barn. På
dette området vil imidlertid også
partner, familien og befolkningen for
øvrig, herunder lokalsamfunnet, ha
sterke interesser (s.63).

Lov om pasient og brukerrettigheter (1999)
•

§1-1 Formål

•

§ 3-1 Pasientens og brukerens rett til medvirkning

•

§ 3-2 Pasientens og brukerens rett til informasjon

•

§ 4-1 Hovedregel om samtykke

•

§ 4-2 Krav til samtykkets form
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Kunnskapsbasert praksis - brukermedvirkning
•
•
•
•
•

Identifiser personlige verdier og preferanser hos kvinnen og familien
Bruk data fra Helsekort for gravide og fra journal (eller tilsvarende)
Finn og vurder forskningsresultater som kan bidra til informerte valg
Diskuter i full bredde med kvinnen og familien
Reflekter over fysiske og psykiske følger og konsekvenser av valg sammen
med kvinnen og familien

https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/

(…) Kl 02.34 var Hb var falt til 2,7. Da tilkom det
iskemiforandringer på EKG og stigende serumlaktat. Du
besluttet da i samråd med anestesilegen å gi blod- og
plasmatransfusjoner på vital indikasjon.(…) Du mente at det
var det var din plikt å redde livet til en trebarnsmor, og at
den plikten veide tyngre enn plikten til å respektere hennes
religiøse overbevisning.

Det ble ikke innhentet samtykke
til blodprøvetakingen og
registreringen fra de fødende
kvinnene.(…) Statens helsetilsyn
finner at det er grunnlag for å gi
XXXXXX HF kritikk for brudd på
spesialisthelsetjenesteloven § 22 og internkontrollforskriften § 4,
bokstav c og g.

Fødselen ble indusert med
misoprostol, men kvinnen mottok
ikke muntlig eller skriftlig
informasjon om mulige risikoer og
bivirkninger ved induksjonen.
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Statens helsetilsyn finner at du har brutt
helsepersonelloven § 4. Etter vår vurdering er det klart at
pasienten er påført en betydelig belastning ved å ha mottatt
blod uten samtykke. (….) du skulle utført hysterktomi på
(nesten)vital indikasjon før du ga transfusjon til en pasient
som reserverte seg mot blod, jf. pasienten særskilte rett til å
motsette seg transfusjon i pasient- og brukerrettighetsloven.
Du burde (før fødsel) ha tatt opp problemstillingen med
hennes blodreservasjon igjen, diskutert ulike scenarioer
med henne, herunder problematisert at hun kunne komme
til å havne i en livstruende situasjon.
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Fødehverdagen
gen
Etikk og brukermedvirkning

Fødested

Fødestilling
Sm
Smertelindring
lind

Yrkesetiske retningslinjer for jordmødre
I: Relasjoner i jordmortjenesten
a) Jordmødre jobber med den enkelte kvinne i et partnerskap der de deler relevant
informasjon. Relasjonen mellom jordmor og kvinne vektlegger brukermedvirkning,
informert valg og informert samtykke. Jordmødre respekterer en kvinnes rett til
informert valg og arbeider for at kvinnen godtar ansvaret for utfallene av sine egne
valg.
b) Jordmødre støtter kvinners og familiers rett til å delta aktivt i beslutninger vedrørende
egen omsorg.
c) Jordmødre myndiggjør kvinner til å snakke for seg selv om spørsmål som berører
kvinners og deres familiers helse i egen kultur / samfunn (empowerment).
d) Jordmødre arbeider, i fellesskap med kvinner, med politiske og bevilgende
myndigheter for å definere kvinners behov for helsetjenester og for å sørge for at
ressursene blir rettferdig fordelt med hensyn til prioriteringer og tilgjengelighet.
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K-vitamin

Forstyrrelser

In
Ind
Induksjon
InnkomstCTG

Ristimulering
Fysiologisk
etterbyrdsfase
Klysterr
Blødningsprofylakse
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Kunnskapsbasert praksis - erfaringskunnskap
g
Utvikles i
praksis

Faglig
skjønn
Praksiskunnskap

Lærer å bli gode
fagutøvere

Klinisk
erfaring

Lærer å
oppøve
ferdigheter
i faget

• men hvordan?

Kommunikative
evner

Samhandle

Praksis utvikles via refleksive prosesser der vi lærer av erfaring
Jordmorsymposium 2017 Sigrun Kongslien

To jordmødre som trodde de jobbet likt….
•

Refleksjon over erfaring
– Statistisk forskjell i utfall mellom jordmor A og jordmor B oppdages
– Systematisk refleksjon over egen holdning og yrkesutøvelse
– Systematisk og kritisk diskusjon om tilnærming og holdning i møte med
kvinnene kartlegges for jordmor A og jordmor B

•

Kritisk refleksjon og begrepsdannelse
– Ulike tilnærminger identifiseres og gis namn (autonomi # mestring)

•

Endringsprosess for en av jordmødrene
– Erkjenner behov for endring av egen praksis
– Aktiv trening og veiledning i ny tilnærmingsmetode
– Endrer sin yrkesutøvelse
Jordmorsymposium 2017 Sigrun Kongslien
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Fra erfaring til kunnskap

Jordmorsymposium 2017 Sigrun Kongslien

Kontekst

Takk for
meg
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Tromsø 17.oktober 2017

Myter om
trening og
vekt i
svangerskapet
Katrine M. Owe, PhD Postdoc
1 Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet. 2 Avd. for Barns helse,
Folkehelseinstituttet, Oslo

1. Gravide kan ikke være like fysisk
aktive som tidligere

1. Gravide kan ikke være like fysisk
aktive som tidligere

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

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

Helsedirektoratet, 2014

Helsedirektoratet, 2014

1. Gravide kan ikke være like fysisk
aktive som tidligere
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

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

1. Gravide kan ikke være like fysisk
aktive som tidligere
HVA:

Utholdenhet og styrke

HVOR LENGE: Minst 20‐30 min (opptil 45 min)
HVORDAN:

Moderat intensitet

HVOR OFTE:

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

…Hvorfor gravide bør være fysisk
aktive?

Opplevelse
Ikke anstrengende
Svært lett
Meget lett
Ganske lett
Litt anstrengende
Anstrengende
Meget anstrengende

• Økt velvære
• Humør
• Opprettholde fysisk
form
• Bedre kroppsholdning
• Mer overskudd
• Økt mestring av rygg‐
og bekkensmerter

• Lavere risiko for…
– Svangerskapsforgiftning
– Svangerskapsdiabetes
– Stor maternell
vektoppgang
– Keisersnitt

Svært anstrengende
Maksimal anstrengelse

2. Gravide som trener føder små
barn

FA, veksthemming og fødselsvekt
• Høy‐ og moderat intensiv trening gjennom hele svangerskapet
kan trolig påvirke fosterets vekst (Riemann & Kanstrup Hansen 2000)
• Fall i glukosenivå hos mor under trening kan føre til redusert
tilførsel av glukose til foster (Artal 1992; Hatch et al 1998)
• Vektbærende FA er assosiert med lavere fødselsvekt (Hatch et al

FA

1993; Clapp & Capeless 1990)

– Lavere fødselsvekt kan skyldes redusert fettmasse (Clapp & Capeless, 1990)

• Hva med placenta?

Exercise during pregnancy and
Mean Birth weight
MoBa (n=43,705)
Mean BW= 3677 grams
Exercising 5 times per week
was associated with a small
reduction in mean birth
weight (‐42g)
A strong association between
prepregnancy BMI and mean
birth weight (+20.3 g)

DNBC (n=79,692)
• Mean BW= 3575 grams
• Small reductions in mean birth
weight with exercise
• A 12% decreased risk of SGA
among women exercising
during pregnancy
• A 7% decreased risk of LGA
among women exercising
during pregnancy

Physical activity during pregnancy and
Low BW/ SGA
First Author,
Year
Juhl 2010

N

Outcome

Exposure

Result

79,692

SGA

Hours per week

HR=0.87 (0.83‐0.92)

418/ 596

SGA

Insufficient LTPA
Meeting LTPA Recs.

No association.

Gollenberg 2011

1040

SGA

Physical activity
RR=0.42 (0.21‐0.82)
(different domains) RR=2.14 (1.04‐4.39)

Hegaard 2010

4458

<2500 g

Mudd 2012

Sports (hrs) or LTPA No association

Kramer & McDonald 2010 (Cochrane Rev):
- 2 small RCT studies (n=61) on SGA.

•Fleten et al. Obstet & Gynecol.

2010

•Juhl et al. Am J Obstet & Gynecol.
2010

Results on the growth of the fetus are inconsistent.
•

Trening i svangerskapet og keisersnitt
(n=37 846)

3. Gravide som trener føder for tidlig
N=61 098
Exercise frequency

Week 17
aOR (95% CI)

Week 30
aOR* (95% CI)

Never
1‐3 times per month
1‐2 times per week
3‐5 times per week
≥ 6 times per week

Ref.
0.92 (0.82‐1.02)
0.87 (0.79‐0.97)
0.82 (0.73‐0.91)
0.83 (0.68‐1.00)

Ref.
0.88 (0.79‐0.99)
0.77 (0.69‐0.86)
0.74 (0.65‐0.83)
0.75 (0.57‐0.99)

B

•A

Owe et al. 2012 Med Sci Sports Exerc.

Post-term birth(>42 weeks)
1-2 times per week

1.14 (1.04-1.24)

3-5 times per week

1.15 (1.04-1.26)

1.11 (1.02-1.20)

No difference in mean gestational length by
exercise levels during pregnancy

Figur 2: Adjusted relative risk of acute CD associated with weekly exercise
frequency in pregnancy weeks 17 (A) and 30 (B) among 37,846 nulliparous
women in the Norwegian Mother & Child Cohort study, 2000‐2008. Adjusted for
maternal age, pre‐pregnancy BMI, educational level, assisted reproduction before
pregnancy, fear of giving birth, and pelvic girdle pain (week 30).
•Owe KM et al. 2015

4. Trening har ingen effekt på vektøkning

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

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

• 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

Fig 3 Mean difference in gestational weight gain (kg) with dietary and
lifestyle interventions in pregnancy

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.

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

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.
• ©2012 by British Medical Journal Publishing Group

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

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)
• 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

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

Takk for oppmerksomheten!

Lene Haugsdal om egne erfaringer

Brukerperspektivet på depresjon etter fødsel
ved
Lene Haugsdal
Brukerrepresentant, barne- og ungdomsarbeider
Catharina E A Wang
Professor, psykologspesialist

19/11/17

Forekomst av perinatal depresjon

Sårbarhets- og årsaksfaktorer

(under graviditet og etter fødsel)
•

•

Postpartum depresjon (depresjon
etter fødsel) rammer
– 10-15% kvinner
– 5-10% menn

•

Positive forventninger

•

Når hjelpen ikke er der

•

Ingen spør

Av disse kvinnene utvikler ca
3,5% en klinisk behandlingstrengende depresjon

•

Systemet svikter

•

Et folkehelseproblem

•

1 av 7 kvinner blir deprimert eller
får angst

•

1 av 1000 får en psykose

19/11/17

•
•
•
•
•

Tidligere psykisk helse
Psykisk og fysisk helse under
svangerskapet
Partnerstøtte
Forholdet til egen mor
Familienettverk og sosialt nettverk

Andre risikofaktorer:
- Unge mødre
- Aleneforeldre
- Rusproblematikk
- Komplikasjoner under svangerskap
og fødsel
- Relasjonstraumer (misbruk, voldtekt)
- Fremmedkulturell bakgrunn

3

Catharina E A Wang – UiT
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Tilleggsutfordringer?

•

Somatiske symptomer: søvnvansker,
endringer i matlyst, energiløshet,
anspenthet.

•

Atferd: passivitet og tilbaketrekning.

•
•
•
•
•

•

Humør: nedstemt, irritabel eller ustabilt
humør, emosjonelt avflatet/lite respons,
manglende interesse, tomhetsfølelse,
angst, gråt eller fravær av gråt.

•

Kognitive faktorer: oppmerksomhetsog konsentrasjonsvansker, tankekjør,
innadvendt, selvfokusert og grublende,
negative persepsjoner av seg selv,
barnet og det sosiale samspillet,
beslutningsvegring.

19/11/17

Onsdagsmøte UNN - Catharina E A Wang

Andre psykiske plager: Angst,
OCD, PTSD, og postpartum
psykose.

5

Sosiale medier
Skam
Sorg
Mistet seg selv
Frykt for fremtiden

19/11/17

4
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Depressive symptomer hos mor
•

2

Catharina E A Wang – UiT

Catharina E A Wang – UiT

•

Utfordringer i forhold til å få hjelp
– Overgangsfase
– Lite overskudd
– Redd for å be om hjelp
– Lang ventetid
– Kasteball?
– Falle mellom flere stoler?

6

Så hva kan vi gjøre?

Hva kan jordmødre bidra med?

•

Styrke svangerskaps- og
fødselsomsorgen

•

Være oppmerksomme på
foreldre som strever

•

Forebygge og tidlig inn
– Rutiner for å avdekke hvem
som har behov for mer

•

Lav terskel for å snakke med
foreldrene

•
•

Lavterskeltilbud på kommunalt nivå

Være orientert om tilbud for
denne målgruppen i Tromsø

•

Korte ned ventetid for behandling

•

Være behjelpelig med å gi
informasjon

•

Prioritet i spesialisthelsetjenesten

19/11/17

7
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Lene sine forslag til hva dere kan gjøre?
•

Snakke om psykisk helse og
normalisere – flere ganger

•

Informere om forskjellen på
barseltårer og depresjon

•

Informere om lavterskeltilbud

•

Hvis bekymret for en mamma eller
pappa, spørre flere ganger

•

Vise anerkjennelse og aksept vs
opplæring

•

Ikke si “gjør det du synes er best”

•

Ta en ordentlig sjekk med ultralyd før
utskriving etter vaginal fødsel

19/11/17
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Om Blues Mothers
•

Oppstart i 2012

•

To ganger årlig

•

8-10 deltagere

•

10 uker

•

12 grupper

•

Totalt 100 kvinner har deltatt i
perioden 2012-2017

19/11/17

Catharina E A Wang – UiT

Aktiviteter:
– Psykoedukasjon
– Babysang
– Babymassasje
– Babysvømming
– Samspill som tema
– Kaffeprat

11

8

Psykhjelpen for de minste

%!(**''')&# $"#) 

Tilbudet passer for kvinner og menn som står
ovenfor psykososiale belastninger i forbindelse
med svangerskap, barseltid og småbarns
tiden.
Det kan være mangelfullt familie- og sosialt
nettverk, eller dårlig relasjon til partner eller til
egen familie.

•

Det kan være barn som ikke var planlagt og
følelsesmessig usikkerhet relatert til dette.

•

Forsinket morsfølelse og utfordringer med
tilknytningen til barnet.

•

Nedstemte/deprimerte mødre og fedre både i
svangerskap og barseltiden.

•

Slitne foreldre eller foreldre som strever med
overdreven bekymring.

•

Samspillsutfordringer mellom foreldre og barn.

•

Barn opp til fem år som strever.

19/11/17

Catharina E A Wang - UiT

•

Drevet av viderekomne
psykolog studenter under
veiledning av
psykologspesialist

•

Ingen venteliste

15

•

Henvisning fra jordmødre,
helsesøstre, føde- og
barselavdelingen, fastlege,
eller tar selv kontakt.

•

Helsesøster setter opp time

•

Hver tirsdag, to studenter
sammen

•

Telefontreffetid kl 8.00-9.00.

19/11/17

Psykologisk rådgivning - og behandling
•

Psykologistudentene bidrar med
å kartlegge og sortere
problemstillinger.

•

Gi råd, formidle kontakt, og
henvise til riktig hjelpetiltak.

•

Støttesamtaler og korttidsterapi.

•

Noen ganger lengre terapiforløp.

•

Diskuterer saker med
helsesøster og jordmor.

19/11/17

Catharina E A Wang - UiT
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Catharina E A Wang - UiT

Hvordan gjøres det rent praktisk?

Hvem passer tilbudet for?

•

Psykologisk
rådgivningstjeneste på
Sentrum helsestasjon

19/11/17

Psykhjelpen for de minste:
•

•

17

Catharina E A Wang - UiT
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Erfaringene så langt – saker og problematikk
•

Mai 2017 (etter 20 mnd drift) cirka
100 saker - fra 1 til 9 timer.

•

Henvist fra jordmor, helsesøster,
fastlege, forebyggende familieteam,
eller har selv tatt kontakt.

•

Flest kvinner, par, noen menn og
barn.

•

Flest avsluttet ved Psykhjelpen, men
en del også henvist videre.

19/11/17

Catharina E A Wang - UiT

Problematikk: depresjon, engstelse/
angst, traumer og voldtekt,
spiseforstyrrelser, rusproblematikk,
dramatisk fødsel, parkonflikter, psykisk
syk partner, utfordringer hos barnet (f
eks urolig, søvnvansker, enurese,
panikk, bekymring for autisme?)

18
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Nordisk Marcé / International Marcé Society
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Catharina E A Wang – UiT
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Innhold
• Bakgrunn
• Vektøkning

Etniske forskjeller i
svangerskapsrelatert vektøkning
og komplikasjoner

• i svangerskapet
• Postpartum vektretensjon
• Utvikling i BMI fra 18 års alder

• Komplikasjoner hos mor
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Bakgrunn

Relative stillbirth rates for ethnic minority
compared with ethnic Norwegian babies

• Høyere dødfødselsrate for etniske minoriteter
• Flere gravide eldre og mer overvektige
• Fedme og svangerskapsdiabetes øker risikoen for komplikasjoner for
mor og barn (Catalano, HAPO)
• Stor vektøkning gjennom svangerskap kan bidra til senere overvekt og
fedme hos kvinnene
• Etniske minoriteter ekstra utsatt…….
• Svangerskapsdiabetes «forstadium» for type 2 hos mange, gir 7 doblet
risiko for senere type 2 diabetes og økt risiko for hjerte‐ og karsykdom
Jenum et al:
Adposity and hyperglycemia and related health outcomes in
European ethnic minorities of Asian and African origin: A
review 2013 (Food and nutrition research)

Odds ratios 1980-2010, adj. for year
South Asian (Pakistani and Sri Lankan) and Somali offspring at highest risk
Unpublished data from Annett Arntzen, Buskerud and Vestfold University College

Store etniske forskjeller i diabetesforekomst
Etniske minoriteter «tåler» fedme dårligere

Kvinner

Prevalence of diabetes (%)

35

Menn

Self-reported, women
Not reported, women

Self-reported, men
Not reported, men

30

Skyldes disse forskjellene
”tidlig programmering” av
genene?

Folkehelseperspektiv
Triade med liknende komplikasjoner:
• Hyperglykemi ‐ Pregravid uoppdaget diabetes mer alvorlig enn SVD
• Høy pregravid BMI
• Høy vektøkning i svangerskapet

25

Flere faktorer samtidig ‐ mer svangerskapskomplikasjoner
Transgenerasjonelle effekter ‐ livsløpsperspektiv

20

15

10

Pakistan

Turkey

Sri Lanka

Norway

Vietnam

Pakistan

Turkey

Vietnam

Sri Lanka

Norway

5

• Alle 3 faktorene kan gi makrosomi og økt
fett‐% hos de nyfødte barna
• øker risikoen for fedme og T2DM senere
(vicious circle ‐ via epigenetikk)

MoRo/InnvandrerHUBRO 2000‐2002
Jenum et al, BMC Public Health 2012
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Risiko for fosterdød ved økende BMI
BMI 35

Fysiologisk insulinresistens i siste halvdel av svangerskapet
kg/m2 :

OR 2

BMI 40 kg/m2: OR 3‐4
omtrent tilsvarende
for de andre utfallene

Evolusjonsmessig
fordel for fosteret
i perioder med sult

BMI > 35 kg/m2:
Ca 3‐7% av gravide i følge
Fødselsregisteret

Aune D, Saugstad OD, Henriksen T, Tonstad S. Maternal Body Mass Index and the Risk of Fetal Death, Stillbirth,
and Infant Death A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA April 16, 2014, Vol 311, No. 15

Øker ca 40% fra utgangsverdi hos alle gravide
Pregravid fedme gir høyere pregestasjonell insulinresistens (IR)
Noen etniske minoriteter har høyere pregestasjonell IR
(Catalano, Mørkrid et al 2012)

Sammenheng mellom mors glukosenivå og utfall hos barna
Ingen knekkpunkter/
logisk grense
for normalitet/patologi

12

Fedme og hyperglykemi
– additiv effekt!!!

OR for LGA

10

Nye glukosekriterier foreslått,
basert på OR 1,75 for
uheldige utfall hos barnet

8
6

White
Non H.Black
Asian

4
2

23 216 deltakere ‐ 9 land, 15 sentre
Fasting:
1: < 4.2, 2: 4.2‐4.4, 3: 4.5‐4.7, 4: 4.8‐4.9, 5: 5.0‐5.2, 6: 5.3‐5.5, 7: >5.6 mmol
2 hour:
1: < 5.0, 2: 5.1‐6.0, 3: 6.1‐6.9, 4:7.0‐7.7, 5: 7.8‐8.7, 6: 8.8‐9.8, 7: >9.9 mmol

NEJMed 2008 HAPO –
studien «Hyperglycemia
and adverse pregnancy
outcomes»

0
GDM

High GWG

Obesity

GMD+HGWG

One risk factor

Obestity +
HGWG
Two risk factors

GDM +
obesity

Three
All
three

STORK Groruddalen
- samarbeid om folkehelsearbeid og forskning

Risiko for overvekt

Bydelenes
folkehelseperspektiv:
Mål:
Øke kompetansen hos helsepersonell om
utfordringer og metoder
Utvikle kultursensitive intervensjoner for
å redusere etniske helseforskjeller
Fokus på gravide og barn
Fødseslsvekt (g)

Helsestasjonene hovedarena

Forskningsperspektivet –
Mål:
1) Kartlegge forekomst av
svangerskapsdiabetes og andre
viktige helseproblemer blant gravide
2) Årsaksforskning ‐ etniske
helseforskjeller ‐ livsløpsperspektiv
3) Understøtte forskningsbasert
forebygging av type 2 diabetes og
andre helseproblemer

Cardiovascular events in offsprings of mothers
with obesity in pregnancy
Reynolds R et al, BMJ 2013

Other: Yu ZB et al; OR for obesity if BW > 4000g 2.0 comp to BW < 4000g
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823 gravide kvinner samt deres barn og barnefar

Metoder
Design:

Viktig å få et representativt utvalg!

Befolkningsbasert observasjonsstudie

Kvinnene intervjuet av jordmødre på
helsestasjonene

gravide kvinner, barnefar og barna
Kontekst:
Bydelene Stovner, Grorud og Bjerke (ca 83 000)
På helsestasjonene: spørreskjema, målinger,
blodprøver
Inklusjon/besøk 1 – ca uke 14)
Besøk 2 (uke 28) – 75 g OGTT
Besøk 3: (3 mndr etter fødsel)
+ 3 ultralydundersøkelser – fosterets vekst

Arabisk, engelsk, sorani, somali, tamilsk, tyrkisk
urdu, vietnamesisk

På sykehuset : ved fødsel
Jenum et al 2010, Sc. J of PH

Characteristica – the 3 largest groups

Participation rate (%)
Age

Midt‐Østen
15 %

Irak
Marokko
Tyrkia

Øst‐Europa
Øst‐Asia
Somalia
Sub‐S. Afr/Sør Am.

Barnas vekst fulgt til 4‐5 års alder!

Scandinavia n=313
41%

Sør‐Asia
24 %

God datakvalitet
Lav drop-out
Kvinnene svært
fornøyde

Profesjonell tolk ble benyttet ved behov
Alt materialet oversatt til 8 språk:

Datainnsamling – (mai 2008‐mars 2011)

Pakistan
Sri Lanka

South Asia n=188
24%

Vest Europa
41 %

Andre
20 %

Kommer fra 65 ulike land, 59% etniske minoriteter
Gravide på helsestasjonene i inklusjonstiden kom fra 83 ulike land
Ca 14% av immigrantene har bodd < 1 år i Norge før de ble gravide
20% anga norskkunnskaper som svake, 22% trengte tolk

Jenum et al 2010

Publikasjoner(pr oktober 2017)
Middle East n=112
15%

81

67

65

30 (4.6)

28 (4.5)*

29 (5.4)*

Para ≥2 (%)

11

26*

31*

< 10 yrs education %

3

18*

38*

Body height (cm)

167 (5.6)

160 (5.6)*

161 (5.5)*

Prepreg. BMI (kg/m²)

24.6 (4.8)

23.7 (4.1)

25.9 (5.1)

*Significant difference (p<0.02) compared to Scandinavians

• 7 fullførte PhDprosjekter
• 1 innsendt
• 5 under arbeid
• 31 publiserte artikler
• + 9 innsendt
• + flere under arbeid
• + 7 Masteroppgaver

Jenum et al, 2011
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Samme BMI‐ Indisk mann 3 ganger
høyere fettprosent!

Andel overvektige (BMI >25) før svangerskapet
%
60
50
40
30
20
10
0
Western
Europe

Eastern South Asia East Asia
Europe

Middle
East

Africa

NB: BMI er et dårlig mål for helseskadelig overvekt/fedme hos asiater

Lancet, 2004

Hva gjør at kvinner fra Midt‐Østen og Afrika har høyest andel med overvekt og fedme?

20

60

Vektøkning i svangerskapet
(ikke-røykere)

Postpartum weight retention
50

14 weeks postpartum
Eastern
European

% gaining more than 8,5 kg

40

Middle Eastern
South Asians

30

African

20

Mean (95% CI) adjusted GWG (kg) by weeks'
gestation, adjusted for age, pre‐pregnancy
BMI, education, severe nausea by 28 weeks’
gestation
Kinnunen, T 2016

Gestational weight gain

Postpartum weight retention
% gaining more than 8,5 kg

Non-smokers

10

0

Western Europe East Asia

South Asia

Middle East Eastern Europe

Africa

Waage CW 2016

Longitudinal development of BMI, sum of skinfolds, and s-leptin levels
in South Asians and Europeans

60

50

Eastern
European
Middle Eastern

40

30

South Asians
African

South Asians: Black
European: Grey

20

10

0

Christine Sommer et al.
Eur J Endocrinol 2015;172:649-656

Forskjellige etniske mønstre for GWG/PPWR
Hva kan forklare dette?
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Change in parameters from 14 weeks of gestation to
14 weeks after delivery

Christine Sommer et al.
Eur J Endocrinol 2015;172:649-656

Body mass index from 18 years of age to 3 months postpartum
Førstegangsgravide
Ganske lik utvikling vestlige versus
minoriteter,
men større vektøkning i svangerskapet hos
minoriteter
Flergangsgravide
Klart større vektøkning hos minoriteter

Body mass index from 18 years of age to 3 months postpartum by
ethnicity among nulliparous and parous women

WE: Western Europeans, EA: East Asians, EE: East Europeans, SA: South Asians, ME: Middle Easterners, A: Africans,
Pre‐p: pre‐pregnancy, PP: postpartum
Kinnunen, paper in progress
Values from before pregnancy are self‐reported. All values are age‐adjusted

Mean change in BMI (kg/m²) from 18 years to pre-pregnancy (circles) and to
3 months postpartum (triangles) adjusted for age and socioeconomic status
Signifikant forskjell mellom
nullipara og de som har født barn
Indikerer at det å gjennomgå
Svangerskap har en effekt på
Vektøkning
Viktig å forebygge
høy vektøkning i svangerskapet,
og gi råd og støtte for
å komme tilbake til vekt
før svangerskapet for å redusere
risiko for fremtidig fedmerelatert
sykdom

Medvirkende faktorer
• Mindre full amming og fysisk aktivitet
postpartum?
• Spisemønster postpartum?
• Er flere svangerskap med høyere
vektretensjon medvirkende?

Reference: Western European women
Markers are regression coefficients and lines denote the 95% confidence interval.

Svangerskapsdiabetes er viktig fordi
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Gir økt risiko for
Mor – på kort sikt:
Preeklampsi/hypertensjon, komplisert fødsel
inkludert
fastsittende skuldre
Mor – på lang sikt:
type 2 diabetes (RR 7) og hjerte‐og
karsykdom (70% økt risiko)
Barnet: Dødfødsel/vanskelig forløsning,
makrosomi, LGA, senere fedme og type 2
diabetes

Behandling reduserer risiko for
Metaanalyser av RCT‐er viser:
Mor – på kort sikt:
Preeklampsi med 38%
fastsittende skuldre med 58%

Barnet:
makrosomi (fødselsvekt > 4000 g)
med 50%
LGA med 58%
Hartling 2013

Komplikasjoner som ved diabetes hos gravide, men mildere
Gjelder også høy BMI og høy vektøkning – triade!
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Hva skyldes den «egentlige» svangerskapsdiabetes
To hovedårsaker samvirker:
• Mange kvinner har insulinresistens før svangerskapet
• Når betacellene ikke klarer å kompensere for den svangerskapsinduserte
insulinresistens i siste halvdel av svangerskapet, oppstår SVD
• Betacelledysfunksjonen sannsynligvis tilstede før svangerskapet
Retnakaran DC 2010
Mange faktorer er assosiert med økt risiko
• alder, fedme, etnisitet, dårlig sosioøk. gj. livsløpet, tidligere SVD og store barn
Forløp etter svangerskapet:
• SVD gir svært høy risiko for T2DM (Relativ risiko på 7!)
Bellamy L 2019
• SVD‐hyperglycemien normaliseres oftest postpartum, men
ofte fortsatt tegn på betacelledysfunksjonen som progredierer videre
Retnakaran DC 2010
• ”Likely the dominant patophysiological defect driving the progression to T2D in
women with a history of gestational diabetes”.
• viktig med oppfølging postpartum – de fleste «på vei mot T2DM»
Bellamy 2009.

Hva er svangerskapsdiabetes?
WHO definisjoner
WHO 1999:
Gestational diabetes: “Any degree of glucose intolerance with onset, or first
recognition during pregnancy”
(“uoppdaget” pregestasjonell diabetes + den egentlige SVD)
Basert på kvinnens risiko for type 2 diabetes,
men gir også økt risiko for barnet

WHO 2013:
1) “High blood glucose induced by the pregnancy
= den egentlige SVD
2)Undiagnosed diabetes prior to the pregnancy
Basert på risiko for komplikasjoner hos barnet, jfr HAPOstudien

Svangerskapsdiabetes i 2014 pr/1000 gravide

Hvilket fylke har mest svangerskapsdiabetes?

Finnmark
Troms
Nordland
Nord‐Trøndelag
Sør‐Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest‐Agder
Aust‐Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud
Oppland
Hedmark
Oslo
Akershus
Østfold
Norge

39,8

Sogn og Fjordane (7,9%),
nesten som vestlige
i STORK G (10,8%) ved
universell screening!

26,6
42,4
24,5
23,3
31

78,8
55,5
24,6
49,2
51
39,9
27,2
54,9
25,8
31,8
37,1
39,3
34,3
37,9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

MFR 2016

GDM prevalence, 95% CI
WHO: 13%
WHO
%

IADPSG

Svangerskapsdiabetes ‐ hovedfunn

modified‐IADPSG: 32%

1. 10 ganger mer vanlig hos vestlige kvinner enn tidligere påvist i Norge (MFR
data)
2. Betydelig høyere hos etniske minoriteter
3. Høy BMI sterk risikofaktor
4. Fysisk aktivitet beskytter:
regelmessig aktiv før graviditet
flere skritt pr dag i 1. del av svangerskapet
5. Ugunstige forhold tidlig i livet disponerer
6. Minoritetskvinner fra Asia mer insulinresistente
7. Ikke vektøkning pr ce, men økning av fettmasse sentralt (overkroppen)
mest ugunstig ‐ noen andre studier finner at også vektøkning har betydning
8. Vitamin D mangel forklarer ikke den høye forekomsten i minoritetsgrupper
9. Sesongvariasjon?

2.4 x increase

50

40

30

20

10

0

Western
Scandinavia
Europe South Asia

Middle East Eastern Europe Eastern Asia

Somalia

Sub‐S Afr/S Am
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Changes in mean SBP and DBP (mmHg) from
visit 1 to visit 2 (marked with *) and from
visit 1 to visit 3 (marked with [black small
square]) by ethnic groups
• RESULTS:
• At 15 weeks' gestation, mean SBP were 4.9‐7.0 mmHg
lower and mean DBP 2.1‐3.4 mmHg lower for the non‐
Europeans compared with Western Europeans. SBP
increased in all non‐European groups from 15 weeks'
gestation to 14 weeks' postpartum (P < 0.01), but not in
Europeans. Ethnic differences were further reduced
postpartum, with only South Asians having lower mean
SBP than Western Europeans (P < 0.01). The ethnic
differences persisted after adjusting for age, family history
of cardiovascular disease, prepregnancy BMI, and
prepregnancy physical activity. Age, prepregnancy BMI,
prepregnancy physical activity, postpartum weight
retention, and breastfeeding were independently
associated with postpartum BP (P < 0.05).
• CONCLUSION:
• Pregnancy may have a more adverse effect on BP
trajectories from early pregnancy to postpartum among
non‐European women compared with Western
Europeans, despite their more favorable BP in early
pregnancy.

Prevalense av “prediabetes”* 14 uker postp – hos kvinner med og uten svangerskapsdiabetes
28% in ethic minority women

%

%

50

GDM

45

Non‐GDM
38,9

40
35

33,5

30
25

22

20,6

17,6

20

13,1

15
10
5
0

Total
*NICE: HbA1c ≥ 5.7% (95% CI)

Western
Europeans

Ethnic
minorities

J Hypertens. 2016 Jun;34(6):1151-9.
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Tidlig i svangerskapet

• Hvor mye betyr livsstil?
• Fysisk aktivitet
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Betydningen av utdanning og
barn for fysisk aktivitet varierer
mellom vestlige og Sør‐
Asiatiske kvinner
(Interaksjoner)

• Helsekonsekvenser hos barna

• kroppssammensetning ved fødsel
• Vektutvikling hos barna i 4‐5 års alder

Sør‐Asiater med høy utdanning minst aktive
Motsatt hos vestlige kvinner

Sør‐Asiater uten barn minst aktive
Motsatt hos vestlige kvinner

2016

Objektive målinger av FA i uke 28
Få etterlevde anbefalingene om
150 MVPA minutter/uke

Objektive målinger av FA
gjennom svangerskap til
postpartum

Kvinner fra Sør‐Asia og Midtøsten
var minst aktive

Størst etniske forskjeller
postpartum!
Konsekvenser for helseutfall?
Boots > 10 minutes/day

Rønn Richardsen K 2016
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Trening (Gym/Fitness centre)
Pre‐pregnancy

Early pregnancy

Late pregnancy

Brisk walk

Postpartum

Pre‐pregnancy

Western

South
Asian

Early pregnancy

Late pregnancy

Postpartum

Western

Etniske minoritetskvinner deltar
i liten grad på treningssentre,
heller ikke på mange andre
alternative arenaer

Middle
Eastern

South
Asian

Rask gange – en type aktivitet
som passer etniske
minoritetskvinner bedre enn
trening?

Middle
Eastern

Rådgivning og tilrettelegging:
understøtte dette

(Unpublished data from43Stork‐G)

(Unpublished data from Stork‐G)

44

Amming STORK Groruddalen 2010‐2011
og SPEDKOST 2006‐2007

Any breastfeeding
Exclusive

• Fire robuste kostmønstre: mønster 4 det sunneste, 1 mest usunt
• Kvinner fra Midt‐Østen og Afrika størst risiko for å være i det mest usunne mønster.
• Etnisk minoritetsbakgrunn, lav sosioøkonomisk status og lav integrering økte OR for
kostmønstre 1, 2, og 3.
• Kostmønstrene påvirket fastende og 2‐timers glukose, fasting insulin, HbA1c, insulin
resistens og total cholesterol
• Andre helseeffekter?

Amming (Exclusive breastfeeding) 2010‐2011

Sør‐asiater slutter tidligere å fullamme
Kvinner med svangerskapsdiabetes
slutter tidligere å fullamme
(det motsatte ville vært ønskelig)
(justerte analyser)

Bærug, A
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Bærug, A, submitted
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Vekstdata fra Stork Groruddalen
• I svangerskapet:
• Ultralydmålinger av femur lengde, mageomkrets og hodeomkrets fra uke 24,
32 and 37

• Ved fødsel

Stork‐Groruddalen

• Fødselsvekt på alle. I tillegg, studiespesifikke målinger på 72 %.

• Vekst etter fødsel
• Data om lengde, vekt (hodeomkrets) ved 6 uker, 3 mnd, 6 mnd, 12 mnd, 15
mnd, 2 år og 4 år
Line Sletner, Post‐doc forsker
Barnelege, AHUS

Funn BARNA

PhD kandidat Ingun Toftemo,
fastlege Lillehammer
50

Parental and neonatal anthropometry in individuals with
LMIC*, compared with Western European origin

Ujustert

• LAMIC: lav og middelinntekst
• Etniske minoritetsbarn er
«tynnere»,
med markant mindre
mageomkrets ved fødsel

Justert for
mors høyde,
BMI, paritet,
alder og
utdanning.

Hva kan dette bety?
Økt risiko for diabetes og CVD
Sletner, Nakstad, Yajnik et.al PLoS ONE 2013

Sletner et.al PLoS ONE 2013

52

Offspring overweight at age 4 years linked to maternal
prepregnant weight status

Prevalence of overweight and thinness in
different ethnic groups at age 4 years

Økt risiko for overvekt hos barnet:
Mors alder, overvekt/fedme, Midt‐Østen
Barnet: fødselsvekt og kjønn (jenter)

53

54
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Offspring thinness at age 4 years linked to maternal prepregnant weight status
(%)

Prevalens av overvekt og “undervektig/tynn ved 4‐5 års alder

35

30

29.4

25

20

18.1

Økt risiko for at barnet er tynn:
Mor lav vekt, Asia
Barnet: fødselsvekt

15

10

8.1

5

3.6

0
Thinness

Normal weight
Overweight inkluding obesity Obesity

Maternal prepregnant weight status
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Overvekt:
Barn med etnisk bakgrunn fra Midt‐Østen og Afrika
«Undervekt»:
Asia – men sjelden klinisk undervekt

Barns overvekt ved 4 år og mors pregravide vektstatus
Toftemo, I, ready for submission
56

Konklusjon
Behov for nytt innhold i svangerskapsomsorgen

Clinical implications ‐ children
To prevent childhood overweight and type 2 diabetes mellitus
and cardiovascular diseases later in life, pay attention to:
1) Some ethnic minority groups
Middle East/North-African origin: Higher risk of overweight
2) Target young women before, in, and in between pregnancies
to prevent maternal overweight
3) Younger mothers, high child birthweight and girls

Asians: Higher risk of thinness – probably mostly normal –
growth charts not “adapted”
57

• Må være tilpasset dagens gravide og deres faktiske
helseutfordringer
• Svangerskaps‐ og barselomsorgen et uutnyttet potensiale for
forebygging av dårlig helse hos mor og barn på kort og lang sikt –
• Store etniske forskjeller i type 2 diabetes
• Grunnlaget for dette skapes tidlig i livet
• Svangerskapsdiabetes et «forstadium» til type 2 diabetes hos
kvinner og øker risikoen for fedme og type 2 diabetes hos barnet
• Svangerskapsdiabetes – sårbarheten skapt tidlig i livet og før
svangerskapet
• Etniske minoriteter har større vektøkning i svangerskapet
• Mange minoritetsgrupper har betydelig vektoppgang etter et
svangerskap
• Mange minoritetskvinner lite fysisk aktive

Hvorfor er dette viktig?
Tidlig intervensjon mest effekt?
(eks fedme, HKS, diabetes type 2, depresjon)

I STORK‐Groruddalen bydelene:
1) Forsterket svangerskapsomsorg
Ved 1. kontroll (friske ressurser) ‐ forsterket jordmorsamtale om kost og

mosjon – evt i gruppe
Ca uke 28 ‐ screening med OGTT av alle gravide (nær 100% sier ja)
2) Utvikling av kultursensitive intervensjoner:
Gruppebaserte tilbud for mor og barn:

”SMART GRAVID”
”SMART START”
3‐6 måneder etter fødsel
”FORTSATT SMART”
> 6 måneder etter fødsel
Knyttet til frisklivs og mestringssenter
Kvalitative forskningsprosjekter knyttet til FA og til mat –
utvikling av samtaleverktøy til bruk for helsesøstre og jordmødre

Forsdahl/Barker
Developmental origin of health and disease
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Grunnlaget for god helse
legges tidlig i livet.....

Main results
• A well characterized, population‐based, representative cohort:
• Large ethnic and socioeconomic differences in most health
outcomes
• Present socioeconomic status independent predictor for most
outcomes and partly explain the ethnic differences in health,
including gestational diabetes, depression and fetal growth
• Level of integration‐ or language skills – independent predictor
for depression in pregnancy, diet and folic acid use
• Early life factors (early life socioeconomic status and/or maternal
body height) independent predictor for gestational diabetes and
fetal growth

Barndommen kommer
ikke tilbake....
Sosiale og etniske
helseforskjeller skapes
tidlig i livet .........
Kvinner med
svangerskapsdiabetes
har 7 g høyere risiko for
type 2 diabetes enn
kvinner uten

Depresjon
Edinburgh Postnatal Depression Scale ≥10
I uke 28

30

25,0

25

20,0

20

15,0

15

10,0

10

5,0

5

0,0

Western European
Middel East South Asia

14 weeks postpartum

Før svangerskapet

0

Other

Shakeel N et al BMC Pregnancy and Childbirth 2015

Western
Europe

Middel East South Asia

Other
minorities

Total

For ME og SA høyere etter justering for sosioøkonomi mm.
Tidligere depresjon, mange belastende livshendelser også risikofaktorer.

Etniske forskjeller størst ved lav utdanning
Svake norskkunnskaper også assosiert
Noe økning i bruk over tid, men etniske forskjeller består.

Under svangerskapet

Betydelig forskjeller i folatbruk før og i svangerskapet
Informasjon om forebyggende bruk har i liten grad
nådd etniske minoritetskvinner med lav utdanning
eller svake norskkunnskaper
Hvordan endre dette? Tiltak inn i Hdirs nye veileder?

2016

1) Alvorlig vitamin D mangel
redusert fra uke 14 til uke 28
etter råd om tilskudd
2) Mye lavere fødselsvekt i grupper
med vit D mangel, men
lavt Vitamin D forklarer ikke etniske
forskjeller i fødselsvekt og
kroppssammensetning hos barna
Eggemoen 2017
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Den optimale forløsning

Hvem vil vel ha en naturlig fødsel?

Stine Bernitz
Tromsø, oktober 2017

Keisersnittsfrekvens, alle, fylkesvis
25

Mangel på nødvendige inngrep
20

Teknifisering og medikalisering
av fødselsomsorgen
15
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Elementer som kan påvirke forløsningsmetode og fødselsutfall:
Organisering av fødselsomsorgen

Organisering av fødselsomsorgen

Risiko fokus
Håndtering av latensfasen
Fosterovervåking

Epidural
Langsom fremgang og oxytocin
Kultur, holdninger, erfaring og mål
Kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid
Tilstedeværelse under fødselsforløpet
Evidensbasert fødselsomsorg

Hodnett ED, Downe S, Walsh D. Alternative versus conventional institutional settings for birth. Cochrane Database
of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD000012. DOI: 10.1002/14651858.CD000012.pub4
Birthplace in England Collaborative Group, Brocklehurst P, Hardy P, Hollowell J, Linsell L, Macfarlane A, Mccourt C,
Marlow N, Miller A, Newburn M, Petrou S, Puddicombe D, Redshaw M, Rowe R, Sandall J, Silverton L, Stewart M.
Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies:
the Birthplace in England national prospective cohort study. British Medical Journal. 2011;343.

Risikovurdering på høyt nivå

Håndtering av latensfasen

Det er ingen konsensus om hvordan vi definerer latensfasen i Norge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fødselsstart defineres ved sammentrekninger som
fører til endringer i cervix (dilatasjon / avflating).
Sammentrekninger i sann fødsel:
Kommer med jevne intervaller, stadig tettere
Varighet fra 30 til 70 sekunder
Vedvarer tross ro eller bevegelse
Øker jevnt i styrke
Starter ofte i ryggen og beveger seg frem mot
magen
Latensfasen varer frem til en cervixdilatasjon på 5 cm hos P+ og 6 cm hos P0

Fødselsstart er i den norske læreboken i obstetrikk og gynekologi, definert ved
Oppstart av regelmessige sammentrekninger med et minimum på 1/10 minutter
Intrapartum care for healthy
women and babies

Latensfasen er en tidsperiode,
ikke nødvendigvis kontinuerlig, med:
Smertefulle sammentrekninger som fører til
Endringer i cervix både avflating og
dilatasjon
Latensfasen varer frem til en cervixdilatasjon på 4 cm

http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Definition-of-Term-Pregnancy
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/1-Recommendations#latent-first-stage-of-labour

I Jordmorboka er latensfasen beskrevet fra det tidspunktet hvor kvinnen selv
definerer fødselsstart
Mer enn70 % av studiene i en stor systematisk oversikt omhandlende diagnostisering
av fødselsstart, definerte denne ved regelmessige og smertefulle rier
På samme tid bekrefter forskere at kvinner er rimlig bra på å definere fødselsstart
selv uten gitte definisjoner

Obstetrikk og gynekologi, 2015. Maltau, J.M., Molne, K., Nesheim, B.I. (red). Gyldendal, Oslo ISBN: 9788205452343
Jordmorboka, 2010. Tegnander, E., Brunstad, A. (red). Akribe, Oslo ISBN: 9788279501138
Hanley, G.E. et al. 2016. Diagnosing onset of labor: a systematic review of definitions in the research litterature. BMC Pregnancy and Childbirth 16:71
Greulich, B. and Tarrant, B. 2007. The Latent phase of Labor: Diagnosis and Management.The American College of Nurse-Midwives. 52:3

Hva er best; tidlig innleggelse eller å bli sendt hjem?
Å bli innlagt i latensfasen er forbundet med
økt risiko for medisinske intervensjoner, så som
Oxytocinstimulering, EDA, vakuum og keisersnitt
Men, det å bli sendt hjem i latensfasen,
eller å bli innlagt for tidlig, er forbundet med
negativ fødselsopplevelse som igjen fører til
økt fare for planlagt keisersnitt i følgende
graviditeter

Scotland, S.G. et al 2011. Women’s Preferences for Aspects of Labor Management:Results from a Discrete Choice Experiment. Birth. 38:1
Ulfsdottir, H. 2014. The association between labour variables and primiparous women’s experience of childbirth; a rospective cohort study. BMC Pregnancy & Childbirth 14:208
Eri, S. et al. 2015. A balancing act in an unknown territory: A metasynthesis of first-time mothers'experiences in early labour . Midwifery. 31:3; e58-67

Ctg-overvåking
Kunnskap om Ctg tolkning

King L.T. Preventing Primary Cesarean Sections:Intrapartum Care. Semin Perinatol;36:357-64 Roy K. Cesarean section for suspected fetal distress, continuous fetal heart monitoring and decision to delivery time Indian J
Pediatr. 2008;75:1249-52
Devane et al. Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing The Cochrane database Syst Rev. 2012 CD005122
Blix et al. Inter-observer variation in assessment of 845 labour admission tests: comparison between midwives and obstetricians in the clinical setting and two experts BJOG. 2010;110:1-5.

Epidural
Motstridende resultater

Hvordan hjelpe kvinner i latenfasen?
Forberedelse og kunnskap om latensfasen
hjelper kvinner til å føle seg trygge hjemme.
Hjemmebesøk reduserer antallet polikliniske
besøk før innleggelse og øker sjansen for
å bli innlagt i aktiv fødsel
Telefon triage er et fantastisk verktøy for å
vurdere fødselens fremgang og identifisere
de kvinner som har fordel av å innlegges tidlig
og de som kan profittere på å bli hjemme litt til

Capelletti, G et al. 2016. First time mothers’ experiences of early labour in Italian maternity care services. Midwifery;34:198-204
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/1-Recommendations#latent-first-stage-of-labour
Janssen, P.A. and Weissinger, S. 2014. Women’s perception of pre-hospital labour duration and obstetrical outcomes; a prospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth 14:182
Janssen, P. et al. Early Labor Assessment and Support at Home Versus Telephone Triage A randomized Controlled Trial. Obstetrics & Gynecology 108;6:1463-69

STAN
Stor diskusjon over
komplisert tema

Blix, E., et al. (2016). "ST waveform analysis versus cardiotocography alone for intrapartum fetal monitoring:
a systematic review and meta-analysis of randomized trials." Acta Obstet Gynecol Scand 95(1): 16-27.
Neilson, J. P. (2015). "Fetal electrocardiogram (ECG) for fetal monitoring during labour." Cochrane Database Syst Rev(12): CD000116.
Saccone, G., et al. (2016). "Electrocardiogram ST Analysis During Labor: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials." Obstet Gynecol
127(1): 127-135.

Langsom fremgang

Positivt assosiasjon med keisersnitt
Ingen assosiasjon
Negativ assosiasjon med keisersnitt

Kunnskap om fødselens normale
fysiologiske prosess

Cervix < 5 cm vs Cervix > 5 cm

Definisjon av aktiv fødsel

Finne alternative smertelindringsmetoder
(tilstedeværelse)
Anbefale EDA der fordelene ved intervensjonen antas å være
større enn ulempene
Eriksen et al. Mode of delivery after epidural analgesia in a cohort of low-risk nulliparas. Birth. 2011;38;4.317-26
Amin-Somuah et al. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. The Cochrane database Syst Rev. 2011;CD000331
Hanny et al. The effect of epidural analgesia on labor progress and outcome in nulliparous women. The Journal of Maternal-Fetal and neonatal Medicine. 2008;21:517-521

Selin et al. Dystocia and labour-risk factors, management and outcome: a retrospective observational study in a Swedish setting. Acta Obst Gynecol Scand. 2008;87;216-221
Kjærggaard et al. Risk indicators for dystocia in low-risk nulliparous women: A study on lifestyle and anthropometrical factors. J Obstet Gynecol. 2010;30:25-29
Kjærgaard et al. Incidence and outcome of dystocia in the active phase of labor in term nulliparous women with spontaneous labor onset. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88:402-407
Zhang et al. Reassessing the labor curve in nulliparous women. Am J Obstet Gynecol. 2002;187:824-8
Zhang et al. The natural history of the normal first stage of labor. Obstet et Gynecol. 2010;115:705-10
Neal et al. What is the slowest yet normal cervical dilation rate among nulliparous women with spontaneous labor onset? JOGNN. 2010;39:361-369

Stimulering av rier med oxytocin
Oxytocin på indikasjon

Kultur, holdninger, erfaring og mål

Assosiasjon mellom keisersnitt og
bruken av oxytocin?

Bugg et al. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. The Cochrane database Syst Rev. 2013
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007123.pub3/full
Selin et al. Use and abuse of oxytocin for augmentationof labor. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88:1352-1357
Bernitz et al. Oxytocin and dystocia as risk factors for adverse birth outcomes: A cohort of low-risk nulliparous women. Midwifery, 2014;30:364-370

Nødvendigheter i fødselsomsorgen
Tilstedeværelse under fødselsforløpet
Kommunikasjon
Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig
samarbeid og
kommunikasjon

Tilstedeværelse gir
trygghet og tilfredshet,
og ikke minst en økt mulighet
for å identifisere avvik

Brown et al. Package of care for active management in labour for reducing caesarean section
rates in low-risk women. The Cochrane database Syst Rev. 2012 CD004907
Hodnett et al. Continous support for women during childbirth. Cochrane database Syst Rev. 2012;CD003766

Evidensbasert fødselsomsorg
Det å samle og vurdere all
evidens innen et emne, er en av
de viktigste innovasjonene innen
medisinen de siste 30 årene»
Ben Goldacre

Et trist eksempel fra historien
1988: SIDS eller krybbedød nådde en topp med en rate på
2.7/1000
Midten av 80-tallet: fullt fokus på å forebygge
2015: SIDS redusert til 0.6/1000
1944: Harold Abrahamson publiserer den første artikkelen
om SIDS og finner at ca 70 % av barna ble funnet i mageleie

1954: Benjamin Spock anbefaler å legge nyfødte i mageleie
2005: Ruth Gilbert publiserer en systematisk oversikt over
forskning og anbefalinger vedrørende soveposisjoner og
SIDS

Ellen Blix, 2017

Hva kan du gjøre for å fremme «optimal» fødsel?

Gilbert et al. 2005: Meta-analyser:
1970: OR 2,93 (95% KI 1,15-7,47)
1986: OR 3,00 (95% KI 1,69-5,31)

Øk kvinners tro på egne fødende krefter gjennom svangerskapet

(Tredoblet risiko for SIDS dersom barnet sover i mageleie)

Ha kunnskap om fødselen som en fysiologisk prosess

Forfatternes konklusjon:

Tilstreb kontinuerlig tilstedeværelse gjennom fødselsforløpet

Dersom det hadde blitt gjort en systematisk
oversikt i 1970, og en anbefaling om å legge
nyfødte på ryggen, kunne > 10 000 tilfeller av
SIDS vært unngått i Storbritannia

Delta i tverrfaglig gjennomgang av forløsninger

Antallet unngåelige dødsfall i USA, Europa og
Australia var sannsynligvis > 50 000

Bidra til forskning på området

Bidra til økt tverrfaglig samarbeid og god kommunikasjon

Intervener etter nødvendighet snarere enn tilgjengelighet

Håndter latensfasen adekvat

Delta i den obstetriske debatten

Velg å drive evidensbasert !!

TUSEN
TAKK

