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❙ ❙ Obesitas är ett växande problem i hela västvärlden. Detta
medför stora konsekvenser för både vuxnas och barns hälsa.
Fetma definieras som BMI >30,0 kg/m2 (kroppsmasseindex).
Även bland kvinnor i fertil ålder har en påtaglig viktökning
noterats. Vikt och längd registreras alltid hos gravida kvinnor
vid inskrivning på mödravårdscental (MVC). Under en
nioårsperiod mellan 1993 och 2001 ökade andelen kvinnor
med BMI >30 vid första MVC-besöket från knappt 5 procent
till nästan 9 procent (Figur 1). Även födelsevikten hos nyföd-
da har ökat under de senaste 10–15 åren. Barnens vikt vid fö-
delsen är relaterad till den gravida kvinnans BMI vid inskriv-
ningen på MVC enligt data från medicinska födelseregistret.
Andelen barn som vägde >4 500 g var nästan 8 procent hos
kvinnor med BMI >30. Motsvarande siffra för kvinnor med
BMI <24 var 3 procent (Figur 2).

Graviditetskontroller försvåras
Under graviditeten beräknas den fysiologiska viktökningen
variera mellan cirka 10 och 16 kg [1]. Den genomsnittliga
viktökningen hos friska förstföderskor i England har angetts
till 12,5 kg [1-3]. I en studie från Bergen noterade man en ge-
nomsnittlig viktökning hos 463 friska icke-rökande kvinnor
på 14,2 kg [4]. Under första trimestern är viktökningen obe-
tydlig och har i medeltal angetts till 0,65–1,1 kg. I andra tri-
mestern sker en kraftigare ökning på upp till 0,5 kg per vecka
[1]. Merparten av viktökningen i graviditetens senare hälft ut-
görs av vätskeretention. Det finns rekommendationer avseen-
de viktuppgång för gravida [5, 6]. Dessa är vanligen relatera-
de till kvinnans BMI vid graviditetens början (Tabell I).

För optimal fostertillväxt behöver kvinnor med lågt BMI
vid graviditetens början öka mer i vikt under graviditeten än
de med högt BMI. Moderns BMI påverkar fostrets tillväxt,
och kvinnor med övervikt bör vara restriktiva med sitt kalo-
riintag under graviditeten eftersom deras foster sällan uppvi-
sar dålig tillväxt, utan i stället är risken för makrosomi ökad.

Obesitas försvårar kontroller under graviditeten. Det är
osäkrare att använda symfys–fundusmåttet, som är en scree-
ningmetod för fostertillväxt. Osäkerheten leder till fler ultra-
ljudsundersökningar. I samband med ultraljud försvåras den
fosteranatomiska undersökningen hos kvinnor med övervikt.
Bildkvaliteten blir betydligt sämre, och viktskattning försvå-

ras när fostret är stort. Antalet icke-konklusiva undersökning-
ar ökar och därmed antalet återbesök. Felmarginalen vid blod-
tryckskontroller är också större hos den obesa än hos den nor-
malviktiga kvinnan. Blodtrycksmätning i syfte att tidigt upp-
täcka preeklampsi är en av förvårdens viktigaste uppgifter.

Risk för den gravida kvinnan
Risken för gestationsdiabetes, graviditetsinducerad hyper-
toni, preeklampsi och eklampsi är ökad hos den adipösa gra-
vida kvinnan [7, 8]. Risken för att utveckla gestationsdiabe-
tes i en population av gravida svenska kvinnor är 1–3 procent.
Vid obesitas ökar denna risk upp till 17 procent. På motsva-
rande sätt ökar risken för preeklampsi hos obesa kvinnor 3–4
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gånger jämfört med hos normalviktiga [9]. I en stor kohort-
studie som innefattade 878 680 graviditeter var frekvensen
preeklampsi hos kvinnor med BMI <19,8 2,6 procent jämfört
med 10,1 procent hos kvinnor med BMI >29,0 [10]. 

Obesitas har också en stark koppling till insulinresistens.
Sambandet mellan obesitas/insulinresistens och den ökade
risken för preeklampsi är ofullständigt känt. Möjliga förkla-
ringsmodeller kan vara hyperdynamisk cirkulation i samband
med obesitas, dyslipidemi eller ökad cytokinmedierad oxida-
tiv stress [11, 12]. 

Den epidemiska ökningen av obesitas kommer med all
sannolikhet att leda till ökad prevalens av preeklampsi. Det är
därför viktigt att både förebygga och behandla obesitas på ett
effektivt sätt.

Frekvensen förlossningskomplikationer ökar
Hos överviktiga kvinnor är förlossningsinduktioner fler och
frekvensen planerade kejsarsnitt högre än hos normalviktiga.
Dessutom tar utdrivningsskedet längre tid, vilket medför
ökad risk för operativa förlossningar som vakuumextraktion
och akut kejsarsnitt [13]. Vid operativa förlossningar ökar
dessutom riskerna för atelektas och djup ventrombos. Stora
anemiserande blödningar är vanligare vid massiv övervikt,
särskilt i anslutning till kejsarsnitt, än hos normalviktiga [14].
Vid kejsarsnitt hos obesa patienter rekommenderas tvärsnitt i
huden för att minska risken för komplikationer [15]. Det är
framför allt risken för sårinfektionerer och sårrupturer som
ökar vid akuta kejsarsnitt hos den adipösa patienten. 

Hos överviktiga kvinnor är det vanligare med förloss-
ningsskador. En av orsakerna till detta är den högre vikten hos
barn till obesa kvinnor. I en aktuell studie från Göteborg kun-
de man påvisa att risken för sfinkterrupturer ökade med tillta-
gande barnvikt [16] (Tabell II). 

Ökad risk för fostret
Flera studier har visat att risken för intrauterin fosterdöd ökar
hos överviktiga mödrar [17-19]. I en fall–kontroll-studie med
649 kvinnor med intrauterin fosterdöd och 690 matchade in-

divider i kontrollgruppen fann man en dubblerad risk för in-
trauterin fosterdöd vid BMI 25,0–29,9 jämfört med BMI
<19,9 [18]. Risken ökade ytterligare vid BMI >30. Däremot
kunde man inte påvisa något samband mellan viktökning un-
der graviditet och intrauterin fosterdöd [18]. Möjligen kan det-
ta bero på att mammorna inte vägs i samband med förlossning-
en, därför blir bortfallet av dessa uppgifter stort. Diabetes typ
I och II ökar risken för intrauterin fosterdöd, särskilt vid svår-
kontrollerade serumglukosvärden ökar risken att föda stora
barn. Den underliggande biologiska mekanismen är oklar.

Övervikt hos kvinnan medför som tidigare nämnts makro-
somi hos barnen. Tilltagande fosterstorlek ökar också risken
för plexus brachialis-skador och klavikelfrakturer. Skulder-
dystoci som kan medföra ökad morbiditet och mortalitet för
barnen är en av många barnmorskor och obstetriker fruktad
komplikation, som är vanligare vid övervikt och stora barn.
Man har dessutom rapporterat att förtidig förlossning, defi-
nierad som förlossning före 32:a graviditetsveckan, ökar hos
förstföderskor med BMI >30 [17]. Neuralrörsdefekter, hjärt-
fel och låg Apgar-poäng vid födelsen är vanligare vid kraftig
övervikt hos kvinnan [20, 21].

Socioekonomisk status en faktor för viktökning post partum
Man har ett intryck av att många kvinnor tar graviditeten som
intäkt för att de kan och skall (passa på att) äta betydligt mer
än vanligt. Faktorer som påverkar viktretentionen efter för-
lossningen är socioekonomisk status, hereditet, etnicitet och
typ av sysselsättning. Nästan 75 procent av alla obesa kvin-
nor anger graviditet  som utlösande faktor till övervikten [22]. 

Det finns inget säkert samband mellan viktretention post
partum och vikt före graviditet, amning, fysisk aktivitet, ålder
och förlossningssätt [23]. Hög viktuppgång vid första gravi-
diteten har också visat sig ge ökad risk för viktretention i sam-
band med följande graviditeter. Förändrade livsstilsfaktorer
under och efter graviditeten är prediktorer för bestående över-
vikt [23]. 

Möjligen kan förbättrad kunskap om kostfrågor hos barn-
morskor och ökad information till kvinnor under graviditeten
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Figur 1. Andelen kvinnor med BMI >30 vid inskrivningen på
mödravårdscentral har ökat markant under 1990-talet (data från
medicinska födelseregistret).
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Figur 2. Barnens födelsevikt är relaterad till moderns BMI vid in-
skrivningen på mödravårdscentral (data från medicinska födel-
seregistret). Högre barnvikt ökar risken för förlossningskompli-
kationer.
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Tabell I. Rekommenderad viktökning hos gravida i USA relaterat till BMI [5, 6].

BMI, kg/m2 Viktökning, kg

<19,8 12,7–18,2
19,9–26 11,3–15,9
26,1–29 6,8–11,3
>29 6,8

Tabell II. Riskfaktorer för sfinkterruptur [16]. 

Oddskvot Konfidensintervall P-värde

Ingen överblick av perineum 2,8 (1,4; 5,6) <0,001
Barnets födelsevikt, kg 2,0 (1,3; 3,1) <0,01
Utdrivningsskede <30 min 0,5 (0,2; 0,9) <0,001



bidra till att förebygga en bestående viktökning efter förloss-
ningen.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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