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BAKGRUND 

I Sverige har de senaste åren genomförts stora populationsstudier som studerat 

utfallet av graviditeter hos typ 1 diabetiker och trots stora framsteg inom 

diabetesvården de senaste årtiondena visar statistiken fortfarande att det finns 

betydande risker för både mor och barn vid typ 1 diabetes under graviditet. I 

patientgruppen finns signifikant ökade risker för t.ex. havandeskapsförgiftning 

(preeklampsi), förlossning före både 32 och 37 graviditetsveckor, hög födelsevikt, 

perinatal död (död efter 22 graviditetsveckor), dödfödda och missbildningar [1].  

 
TYP 1 DIABETES OCH GRAVIDITET 

Typ I diabetes är en autoimmun sjukdom med komorbiditet i form av andra 

sjukdomar med förekomst av antikroppar (s.k. autoimmuna sjukdomar), däribland 

hypotyreos och celiaki. Både celiaki och hypotyreos är viktiga sjukdomar att 

diagnostisera och behandla och båda dessa sjukdomar kan var för sig också påverka 

graviditetsutfallet [2]. Idag rekommenderas Livsmedelsverket att alla kvinnor intar 

tillskott på folsyra i någon form minst 3 månader innan graviditet för att minska 

risken för missbildningar i form av neuralrörsdefekter, Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för diabetesvård verkar för samma sak dvs. att kvinnliga diabetiker som 

planerar bli gravida intar folsyra, lämpligen i form av kosttillskott [3].  

 
KOMPLIKATIONER HOS MODERN 

Ju äldre kvinnan är desto högre sannolikhet för lång diabetesdurations och därmed 

också högre risk för möjligheten att ha komplikationer av sin diabetes. Kvinnor som 

före graviditeten har diabetesretinopati löper en ökad risk för att progress av 

ögonbottenförändringarna under graviditeten, särskilt vid lång diabetesduration. Vid 

graviditet görs ofta stora insatser för att förbättra den glykemiska kontrollen, vilket 

innebär en relativt snabb sänkning av sockernivåerna som kan förvärra en retinopati.  

 

Nefropati hos modern påverkar i större grad graviditeten, sammanfattningsvis 

innebär det att ju sämre njurfunktion är desto större risk löper både mor och barn 

under graviditet (fosterdöd, tillväxthämning, havandeskapsförgiftning, njursvikt, 

prematuritet) och det finns dessutom stor risk för bestående förlust av njurfunktion 

[4]. 
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Hos gravida diabetiker är förekomsten av hypertoni under graviditet och 

havandeskapsförgiftning ökad med fyra gånger i jämförelse med befolkningen i 

övrigt [5,6]. 
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KOMPLIKATIONER FÖR FOSTER OCH NYFÖDD 

Påverkan på fostret av moderns diabetes kan dels ske under embryonalperioden då 

anläggningen av alla organ sker (organogenesen) och förhöjda HbA1c-värden i tidig 

graviditet innebär en ökad risk för missbildningar. Missbildningarna kan drabba alla 

organsystem men vanligast är hjärtmissbildningar [7,8].  

 

Under fetalperioden, den tid då fostertillväxt och utveckling av organsystem sker, 

finns ett samband mellan durationen av diabetes och diabeteskomplikationer som i 

sin tur påverkar både den perinatala och neonatala sjukligheten [2]. Dödfödda dvs. 

fosterdöd efter graviditetsvecka 22 är 5 gånger vanliga bland gravida diabetiker även 

i studier under 2000-talet [1]. Hos mödrarna med dödfödda barn har man sett en 

högre HbA1c nivå i tredje trimestern [5].  

 

Den vanligaste komplikationen bland nyfödda till mödrar med typ I diabetes är fetal 

makrosomi (födelsevikt ≥ 2 SD jämfört med normalvikt vid aktuell graviditetsvecka) 

som tenderar att öka [9]. Att förekomsten av fetal makrosomi fortsätter varar förhöjd 

trots god metabol kontroll hos modern har inte helt har kunna förklaras. En svensk 

studie från 2012 undersöktes BMI före graviditeten hos typ 1 diabetiker, tunga 

diabetiker fick störst barn men man kunde man inte påvisa statistisk signifikans för 

högst incidens av makrosomi i gruppen överviktiga typ 1 diabetiker [10]. 

 

Makrosomi och hög födelsevikt innebär i sin tur ökade risker för både obstetriska och 

perinatala komplikationer. För tidig födelse - både före graviditetsvecka 32 och 37 är 

vanligare än genomsnittet, likaså instrumentell förlossning och kejsarsnitt och den 

perinatala dödligheten är förhöjd 4 gånger.  Bland nyfödda till mödrar med typ 1 

diabetes är skulderdystoci är 8 gånger vanligare, finns en ökad förekomst av ≤ 7 

Apgar poäng vid 5 min och andningsstörningar vid födelsen. Att prematuritet är 3-4 

gånger ökad bland diabetiker bidrar också till den ökad perinatala och neonatala 

dödligheten bland de nyfödda [1]. 

 

Det är väl känt att rökning under graviditet är skadligt för fostret och ökar risken för 

bl.a. intrauterin tillväxthämning och läpp- käk- och gomspalter. Rökning innebär 

ytterligare en påtaglig riskfaktor för negativt graviditetsutfall hos den gravida typ 1 

diabetikern [11].  

 

Det är viktigt att kartlägga hur graviditetsutfallet för gravida typ 1 diabetiker i vårt 

eget län ser ut och vad vi åstadkommit. För att optimera utfallet av graviditeten 

handläggs idag alla gravida typ 1 diabetiker av ett multidisciplinärt team bestående 

av endokrinolog, diabetessköterskor, dietist, kurator, obstetriker, barnmorskor och 

oftalmologer. Det finns användbara rutindokument gällande handläggningen av 

gravida insulinbehandlad diabetiker i Norrbotten undertecknat företrädare från 

primärvård, kvinnosjukvård och internmedicin. Inom Norrbottens län handlar det 
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uppskattningsvis om 15-20 gravida med typ 1 diabetes per år och omhändertagandet 

är till helt förlagt till Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus.  
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SYFTE  

Huvudsyftet är att studera graviditetsutfallet hos gravida typ 1 diabetiker i Norrbotten 

mellan åren 2006 och 2011 och jämföra resultatet med vad som finns rapporterat från 

övriga riket. Sekundärt syfte är att karaktärisera vår egen patientgrupp av gravida typ 

1 diabetiker. Även viktigt att beskriva hur mycket vård som patientgruppen 

konsumerar i form av besök på olika vårdinrättningar under graviditeten. Resultatet 

kan komma att ligga till grund för olika förbättringsarbeten inom diabetesvården i 

Norrbotten.  

 

 

STUDIEDESIGN, METOD OCH MATERIAL 
En retrospektiv studie som baseras på genomgång av patientjournaler från 

datajournalsystemen inom Norrbottens Läns Landsting  - VAS samt Partus, digitalt 

samt även pappersjournaler. I de båda datajournalsystemen finns uppgifter om både 

modern, graviditetsövervakningen och graviditetsutfallet - nyfödd till modern och 

dess hälsotillstånd.  
 

Ansökan om behörighet till journalsystemen genomförs på de kliniker där man 

förväntas hitta relevant information för studien, Kvinnokliniken vid Sunderby sjukhus 

och Gällivare sjukhus, Barnkliniken Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus, 

Medicinkliniken Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus samt Ögonkliniken Sunderby 

sjukhus, Gällivare sjukhus och Piteå Älvdalssjukhus. Ansökan sker i skriftlig form till 

respektive klinikchef som även skriftligen ska godkänna dess genomförande och 

journalbehörighet (bilaga 1).  

 

För att få fram studiepopulationen används diagnoskoder från ICD-10 ur 

medicinklinikens journal, O240-249, Z339 samt Z340-349. Även kvinnoklinikens ovan 

nämnda diagnoskoder används. Mödrar med graviditetsdiabetes, typ 2 diabetes och 

tvillinggravideter exkluderas. 

 

Data samlas in från journalerna med hjälp av ett särskilt formulär (bilaga 2) 

konstruerat för studiematerialet, för att sedan underlätta inmatning i dataprogram 

och dess bearbetning. Tidsperioden för datainsamling är mars 2012 till och med 

december 2013.  

 
MÖDRAR 

Uppgifter om mödrarna såsom ålder, insulinregim, diabetesduration, 

folsyresubstitution före graviditet, diabeteskomplikationer, vikt innan graviditet, 

längd, etnicitet och rökning inkluderas.  Moderns BMI före graviditet beräknas. 

Etnicitet definieras som nordisk om modern var född i antingen Sverige, Finland, 

Danmark, Norge eller Island och övriga länder som icke-nordisk.  
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Mätning av HbA1c, nära konceptionstillfället samt under varje trimester inkluderas 

och finns flertal mätning under respektive trimester beräknas medelvärde som införs. 

Diabeteskomplikationer som registreras är neuropati, nefropati samt retinopati.  

Progress av retinopati fås ur ögonkliniken journaltext.  

 

Celiaki och hypotyreos registreras om uppgift finns i journaltext alternativt 

diagnoskod K900 (celiaki) eller E030-039, E890. 

 

Hypertension registreras om det finns journaluppgifter som styrker hypertoni före 

graviditet alternativt blodtryck ≥ 140/90 före graviditetsvecka 20 eller diagnoskod 

I100-109. Graviditetsinducerad hypertoni, PIH (pregnancy-induced hypertension) 

definieras som blodtryck ≥140/90 efter graviditetsvecka 20 eller diagnoskod 0130. 

Preeklampsi registreras om det återfinns i journaltexten alternativt 

graviditetsinducerad hypertoni (PIH) i kombination med proteinuri eller diagnoskod 

O140 och O150. Läkemedelsbehandling av hypertoni före graviditet och under 

graviditet registreras och hämtas ur journaltext alternativt läkemedelsmodulen.  

 
FÖRLOSSNING 

Uppgifter om paritet, tidigare missfall och dödfödda, förlossning i vilken 

graviditetsvecka och förlossningssätt registreras.  Även indikation för förlossningssätt 

registreras och kommenteras. För tidig födsel definieras som förlossning före 

graviditetsvecka 37. Dödfödd definieras som intrauterin död vid minst 22 

graviditetsveckor. 

 
NYFÖDDA 

Uppgifter om den nyföddes födelsevikt, födelselängd, kön, navelsträngs-pH och 

Apgar vid 5 min inkluderas. Komplikationer i form av skulderdystoci, makrosomi, 

diabetesfetopati, andningsbesvär vid födseln, dagar med neonatalintensivvård, 

diabetesfetopati och perinataldöd registreras och inhämtas ur journaltext. Perinatal 

död definieras som dödfödd (vg se tidigare definition) alternativt död inom 7 dygn 

efter förlossning. Makrosomi definieras som LGA (large for gestational age) och 

innebär födelsevikt ≥ 2 SD jämfört med normalvikt vid aktuell graviditetsvecka.  

Missbildningar registreras samt kommentarer om vilken typ.  

 
VÅRD 

Antalet besök på respektive klinik (medicin, ögon, kvinnokliniken) registreras och om 

man haft kontakt med dietist eller kurator under graviditeten.   

 

 

STATISTISKA METODER 

Alla statistiska analyser genomförs med hjälp av dataprogrammet Excel. Antal, 

procent, medelvärden och SD beräknas. Försök till multivariata analyser genomförs 

för att åskådliggöra graviditetsutfallet (barnets vikt samt förlossningsvecka) utifrån 

t.ex. HbA1c-värden, diabetesduration och hypertoni under graviditet mm..    
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BILAGA 1 – ANSÖKAN OM BEHÖRIGHET TILL JOURNALER (2 sidor) 
 

DIVISION MEDICIN   20 mars 2012  Sida 1 

Sara Eriksson 

 

 
 

 
Per Fahlesson 

Länschef 

VO Barnsjukvård 

ANSÖKAN OM LÄSBEHÖRIGHET I JOURNALSYSTEM 

 

Inom ramen för specialiseringstjänstgöring och Norrbottens Läns Landstings Vetenskapliga kurs för 

ST-läkare planerar jag, Sara Eriksson att utföra ett vetenskapligt arbete som innefattar journalstudier. 

Jag, Sara Eriksson 19810723-8969 – med id-logg lbsareri i VAS är ST-läkare vid medicinkliniken, 

Sunderby sjukhus. 

Arbetet handlar om graviditetsutfallet bland insulinbehandlad diabetiker i Norrbotten under åren 2006 

till 2011. Arbetet syftar till att jämföra graviditetsutfallet med övriga riket samt studera 

vårdkonsumtion hos patientgruppen. Gravida insulinbehandlad diabetiker sköts multidisciplinärt vilket 

motiverar tillgången till läsbehörighet i övriga kliniker journaler/journalsystem (VAS samt Partus) 

förutom den egna kliniken. 

Patienterna identifieras med hjälp av diagnoskoder hämtade ur medicinklinikens journal från både 

Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus. Jag ämnar utnyttja datalagret för att studera patienternas 

besök och hälsa på vårdinrättningar (primärvård, medicinkliniken, ögonkliniken och kvinnokliniken) 

under tiden nära förestående och efter graviditeten. Med hjälp av patienternas identitet (mödrarna) fås 

även fram identitet på patienternas nyfödda barn som utnyttjas för att studera graviditetsutfallet 

närmare (kvinnokliniken och barnkliniken). Det kan även bli aktuellt att gå över i 

Landstingsöversikten från respektive klinik för att finna relevant information om patienternas 

hälsotillstånd.  

Vid presentation av det vetenskapliga arbetet är patienternas identitet helt konfidentiell.  

Projektet planeras fortgå from mars 2012 och preliminärt avslutas i december 2013 varför 

läsbehörighet önskas under hela tidsperioden på respektive klinik (JO7, lab, LM, röntgen etc.).  

Bifogar blankett att underteckna för godkännande. 

 

I tjänsten 

 

 

Sara Eriksson 

ST-läkare 

Medicinkliniken 

Sunderby Sjukhus 
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DIVISION MEDICIN   20 mars 2012  Sida 2 

Sara Eriksson 

 

 
 

 
Per Fahlesson 

Länschef 

VO Barnsjukvården 

INTYG / TILLSTÅND 

 

Ansökan om läsbehörighet i journalsystem för barnklinikerna Sunderby sjukhus och Gällivare sjukhus. 

Härmed intygas att Sara Eriksson 19810723-8969, ST-läkare vid medicinkliniken, Sunderby Sjukhus -  

med id-logg lbsareri i VAS ges läsbehörighet till kliniken alla journalsystem under tidsperioden mars 

2012 till och med december 2013. Läsbehörigheten motiveras av vetenskapligt arbete inom ramen av 

specialiseringstjänstering och ämnet som planeras studeras är graviditetsutfallet bland 

insulinbehandlade diabetiker i Norrbotten. För kompletterande information var god se bifogad ansökan 

om läsbehörighet i journalsystem. 

 

Godkänns 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Datum 

 

 

______________________________________ 

Underskrift 

 

 

______________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

______________________________________ 

Titel 

 

INTYG RETURNERAS EFTER UNDERSKRIFT TILL: 

Sara Eriksson, Sunderby sjukhus, VO Medicin, 971 80 Luleå 
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BILAGA 2 – FORMULÄR FÖR DATABEARBETNING (3 sidor) 

 

DIVISION MEDICIN NUMMER _____________________________________ 

Sara Eriksson 

 

ID NR  

INITIALER  

PERSONNUMMER MOR  

PERSONNUMMER BARN  

 

MEDICINKLINIKEN 

 

ÅLDER  

DIABETESTYP TYP 1 TYP 2 GRAV DIABETES 

INSULINREGIM (flera alt) PUMP INJEKTIONER KOST 

DIABETESDURATION (År)  

HYPOTYREOS JA NEJ 

CELIAKI JA NEJ 

VIKT (innan graviditet)  

LÄNGD  

BMI (innan graviditet)  

ETNICITET  Nordisk Icke-nordisk 

RÖKNING JA NEJ 

Senaste HbA1c före graviditet   

HbA1c 1:a trimestern  

HbA1c 2:a trimestern  

HbA1c 3:e trimestern  

NEFROPATI innan graviditet JA NEJ 

NEUROPATI innan graviditet JA NEJ 

Substitution med FOLSYRA JA NEJ  

Första besök på MEDICIN (grav vecka)  

Antal besök på MEDICIN 

(Läkare, sköterska, dietist, kurator osv..) 

 

DIETISTKONTAKT   

KURATORSKONTAKT  
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ÖGONKLINIKEN 

RETINOPATI innan graviditet JA  NEJ 

Progress av RETINOPATI under graviditet JA NEJ 

Antal besök på ÖGON  

under graviditet 

 

 

HYPERTONI (MED/KVI) 

 

HYPERTONI JA NEJ 

Om JA - före graviditet alt I10 JA NEJ 

Om NEJ,  

BT >140/90 < vecka 20 alt O13 

JA NEJ 

Om NEJ, (PIH) 

BT > 140/90 ≥ 20 veckor 

JA NEJ 

PREEKLAMPSI (Kvinnoklin. ) alt O14/O15 JA NEJ 

LÄKEMEDELSBEHANDLING före grav JA NEJ 

LÄKEMEDELSBEHANDLING under grav JA NEJ 

 

KVINNOKLINIKEN 

 

TIDIGARE GRAVIDITETER  

(Antal) 

 

BARN (Antal)  

SPONTAN ABORTER/ 

MISSFALLSFREKVENS (Antal) 

 

DÖDFÖDDA  

(intrauterint <22 veckor) 

 

FÖRLOSSNING 

GRAVIDITETSVECKA  

FÖRLOSSNINGSSÄTT VAGINALT INSTRUMENTELLT KEJSARSNITT 

Indikation för FÖRLOSSNINGSSÄTT 

(kommentar) 
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NYFÖDDA 

FÖDELSEVIKT  

FÖDELSELÄNGD  

KÖN POJKE  FLICKA  

APGAR vid 5 min   

SKULDERDYSTOCI JA NEJ 

ANDNINGSBESVÄR vid partus JA NEJ 

LGA/MAKROSOMI ≥ 2 SD  

NEONATAL INTENSIVVÅRD (Dygn)  

DIABETESFETOPATI  

PERINATAL DÖD >28 veckor till 7 dagar 

post-partum) 

JA NEJ 

MISSBILDNING JA NEJ 

 

KOMMENTARER 

 

 

 

 

 

 

 

 


