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Abstrakt 
Bakgrund: Under en graviditet ökar insulinresistensen vilket innebär att insulinet 
får svårare att sänka blodsockernivån. Glukos passerar genom placentan vilket 
leder till att fostrets blodsockernivå är densamma som moderns. 
Graviditetsdiabetes drabbar cirka två procent av Sveriges gravida kvinnor. En 
viktig del i en sjuksköterskas/barnmorskans ansvarsområde är att handleda 
patienter med graviditetsdiabetes. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder, 
sjuksköterskans/barnmorskans roll samt upplevelser av graviditetsdiabetes. 
Metod: Denna litteraturstudie är uppbyggd av vetenskapliga artiklar som 
kvalitetsgranskats, bearbetats samt analyserats. Resultat: Kvinnor med 
graviditetsdiabetes upplever att de är tillfredsställda med den vård de får på 
mödravårdscentraler. Kvinnors upplevelser var inte lika positiva gällande vården 
de fick på förlossning då de tycker att personalen saknar kunskap. 
Sjuksköterskan/barnmorskan visar sig ha en stor roll gällande hur en kvinna med 
graviditetsdiabetes klarar livsstilsförändringar. Ett flertal studier visar att fysisk 
aktivitet och kost minskar risken för graviditetsdiabetes. Diskussion: I resultatet 
framkom att ett flertal av studierna påvisade samband mellan fysisk aktivitet och 
risken för graviditetsdiabetes. Fynden i litteraturstudien visade både eniga och 
motsägelsefulla resultat. Resultatet visade olikheter gällande kvinnors upplevelse 
av graviditetsdiabetes. Fler sjuksköterskor bör veta vad graviditetsdiabetes är och 
samtidigt ge en god omvårdnad, eftersom detta hör till sjuksköterskans roll. 
Slutsats: Med tanke på den lilla mängd forskning som finns så anser författarna 
att vidare forskning inom detta ämne vore att föredra, både för kvinnans, barnets 
och personalens skull. 
 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, förebyggande hälsovård, graviditetsdiabetes, kost, 
prevention, upplevelser.  
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Bakgrund 

Graviditetsdiabetes drabbar cirka två procent av Sveriges gravida kvinnor 

(Weström, Åberg, Anderberg & Andersson. 2009. s. 65). Forskning har visat att 

graviditetsdiabetes har ökat det senaste årtiondet (Radesky et al. 2008). En normal 

graviditet medför ett ökat energibehov och är en påfrestning för kvinnans kropp. 

På grund av denna påfrestning producerar kroppen kolhydrater som i sin tur ger 

kroppen energi. För att transportera kolhydraterna in i cellen, där de blir till 

energi, ökar pankreas sin tillverkning av insulin och blodsockerhalten sänks 

(Weström, Åberg, Anderberg & Andersson. 2009. s. 65; Ericson & Ericson. 2008. 

s. 520; Tieu, Crowther & Middleton. 2009).  

 

Under en graviditet ökar insulinresistensen vilket innebär att insulinet får svårare 

att sänka blodsockernivån. De kvinnor som redan innan graviditeten har en 

nedsatt glukostolerans eller anlag för typ 2 diabetes har större risk att drabbas av 

graviditetsdiabetes (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson. 2009. s. 64-65). 

Andra riskfaktorer för att drabbas av graviditetsdiabetes är övervikt, många 

graviditeter och ett för högt blodtryck. Graviditetsdiabetes visar sig oftast i den 

senare delen av graviditeten. För att identifiera risken av att drabbas av 

graviditetsdiabetes så undersöker man kvinnans motionsvanor, BMI (body mass 

index) samt om kvinnan röker eller ej (Radesky et al. 2008). För närvarande finns 

det enbart kostrekommendationer för diabetes typ 2, men under 2010 förväntas 

även riktlinjer specifikt för graviditetsdiabetes presenteras. Tidigare har Sveriges 

sjukhälsovård följt nationella riktlinjer gällande graviditetsdiabetes (Persson, 

Mogren & Winkvist. 2007). 

 

Persson, Mogren & Winkvist, (2007) skriver att vid en nydiagnostiserad 

graviditetsdiabetes remitteras kvinnor ofta till specialistmödrahälsovården för 

fortsatt handläggning. Detta bestäms utifrån kvinnans blodglukosvärden. I svåra 

fall läggs kvinnan in på kvinnokliniken för utredning och vidare bedömning. 

 

Glukos passerar genom placentan vilket leder till att fostrets blodsockernivå är 

densamma som moderns. Insulin passerar däremot inte placentan vilket medför att 

fostret tvingas producera mer insulin än normalt. Insulin är en tillväxtfaktor och 
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gör så att barnet växer mer än vid en normal graviditet. Högt blodsocker är inte 

heller bra för modern då det kan orsaka preeclampsi (havandeskapsförgiftning) 

och för mycket fostervatten (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson. 2009. s. 

64-65). 

 

Att vara gravid innebär att man sätter stort fokus på hälsan. Enligt Antonofsky 

uppkommer hälsa när en person har en känsla av sammanhang. Detta kallas med 

ett känt namn för KASAM-begreppet. Antonofsky menar att man ska fokusera på 

det som är friskt, det vill säga att man utgår från ett salutogent perspektiv och inte 

från ett patogent. Fysiska, psykosociala och materiella faktorer främjar en stark 

KASAM. En stark KASAM gör det lättare att möta stress och motgångar i livet. I 

en känsla av sammanhang finns det tre undergrupper; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Sambandet mellan dessa undergrupper bidrar till en stark 

KASAM hos en person och därmed till god hälsa. Han menar också att en stark 

KASAM förebygger mental och fysisk sjukdom. Hos en gravid kvinna är 

KASAM viktigt för att uppnå en harmonisk graviditet (Medin & Alexanderson. 

2000. s. 63-65).  

 

De kvinnor som drabbats av graviditetsdiabetes får en egen glukosmätare av sin 

sjuksköterska eller barnmorska och mäter därefter sina blodsockervärden 

regelbundet under dagen och rapporterar dessa till läkare, som ordinerar 

insulindos efter behov. Graviditetsdiabetes försvinner oftast vid förlossningen 

men medför en ökad risk för att få diabetes mellitus senare i livet. Risken för 

graviditetsdiabetes ökar om man tidigare varit drabbad (Weström, Åberg, 

Anderberg & Andersson. 2009. s. 64-66; Ericson & Ericson. 2008. s. 520; Tieu, 

Crowther & Middleton. 2009). I en rapport om Fysisk aktivitet på recept 

framkommer att ökad fysisk aktivitet och goda matvanor kan förhindra ett 

diabetesinsjuknande. Studierna som de sammanställt kommer ifrån en rad olika 

länder och visade alla att risken minskade vid livsstilsförändring. Fysisk aktivitet 

har kommit att spela en stor roll både vid prevention och vid behandling av olika 

diabetessjukdomar (SBU. 2007). 

 

Enligt forskning är fysisk aktivitet associerat med en minskad risk att drabbas av 

graviditetsdiabetes, speciellt bland kvinnor som inte har varit fysisk aktiva 
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tidigare. Fysisk aktivitet ger de bästa förutsättningarna för en lyckad graviditet. 

Det är tidigare känt att fysisk aktivitet förebygger typ 2 diabetes hos både män och 

kvinnor, samt håller blodsockret i schack (Redden, LaMont, Freudenheim & 

Rudra. 2010).  

 

En viktig del i en sjuksköterskas/barnmorskas ansvarsområde är att handleda just 

patienter med graviditetsdiabetes. Detta innebär planering och vägledning av 

egenvårdshandlingar. En handledning kan vara till exempel rådgivning, 

rekommendationer och instruktioner. En annan viktig del i professionen är att ge 

stöd och uppmuntran samt att förebygga ohälsa (Jahren, Nortvedt & Skaug. 2007. 

s. 49). Som tidigare beskrivits utgör en normal graviditet en påfrestning för både 

den fysiska- och psykiska hälsan (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson. 

2009. s.64). Denna litteraturstudie kommer att fokusera på omvårdnadsåtgärder, 

sjuksköterskans/barnmorskans roll, samt kvinnans och vårdpersonalens 

upplevelser vid graviditetsdiabetes.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa omvårdnadsåtgärder och 

upplevelser av graviditetsdiabetes. 

 

Frågeställningar 

• Hur upplever kvinnorna sin sjukdom och den vård de får? 

• Hur upplever vårdpersonal sin roll? 

• Vad finns det för omvårdnadsåtgärder och hur ger 

sjuksköterskan/barnmorskan råd om detta? 

 

Metod 

Innan litteratursökningen gjordes formades inklusionskriterier. Artiklarna skulle 

vara utgivna mellan 2005-2010, publicerade på engelska, motsvara 

litteraturstudiens syfte och vara vetenskapliga. Artiklar som inte svarade på 

litteraturstudiens syfte samt reviewartiklar exkluderades. Denna litteraturstudie är 

en sammanställning av tidigare forskningsresultat (jfr Forsberg & Wengström, 

2008, s. 21).  

 

Till denna litteraturstudie användes både kvantitativa och kvalitativa studier, för 

att bredda litteraturstudiens perspektiv (jfr Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, 

s.174). Datan söktes både genom kurslitteratur och vetenskapliga artiklar i 

databaser. Artikelsökningen presenteras i fyra olika tabeller, tabell 1-4, och 

utfördes i referensdatabaserna PubMed, SweMed+ och Cinahl. Utifrån syftet och 

ämnesområdet utformades sökord som med hjälp av Karolinska Institutets 

hemsida omvandlades till MeSH-termer. De avgränsningar som användes till 

några av sökningarna var published in the last 5 years, english, peer reviewed och 

free full text. Även manuell sökning har gjorts på Mittuniversitetets bibliotek i 

Sundsvall. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar i PubMed utförda 2010-09-17 
 
Sökord Limits Antal träffar Förkastade 

artiklar 
Inkluderade 
artiklar 

#1 Diabetes, 
gestational 

 8561   
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#2 Preventive 
Health Services 

 357523   

#3 Nursing care  472282   
#4 Patient 
perspective 

 25285   

#1 AND #2 Published in the 
last 5 years, 
english, swedish, 
free full text 

41 38* 
2** 

1 

#1 AND #2 AND 
#3 

 35 30* 
4** 

1 

#1 AND #4  6 5* 1 
  
Tabell 2. Översikt av litteratursökningar i PubMed utförda 2010-09-17 
 
Sökord Limits Antal  träffar Förkastade 

artiklar 
Inkluderade 
artiklar 

# 1 Gestational 
diabetes 

 8561   

# 2 Nursing  501795   
# 3 Prevention  1007575   
#4 Physical activity  192571   
#5 Diet  298484   
#6 Nutrition  211953   
#7 Experiences  91139   
#1 AND #6 Published in 

the last 5 
years, english, 
swedish 
 

166 160* 
4** 

2 

#1 AND 3# AND 
#5 

Published in 
the last 5 
years, english, 
swedish 
 

62 55* 
2** 
3*** 

2 

#1 AND #2 Published in 
the last 5 
years, english, 
swedish 

91 72* 
14** 
1*** 
 

4 

#1 AND #3 AND 
#4 

Published in 
the last 5 
years, english, 
swedish 
 

39 28* 
6** 
2*** 

3 

#1 AND #7  24 17* 
6** 

1 

 
 
Tabell 3. Översikt av litteratursökningar i SweMed+ utförda 2010-09-17 
 
Sökord Limits Antal träffar Förkastade 

artiklar 
Inkluderade 
artiklar 

#1 Diabetes, 
gestational 

Peer reviewed 30 29* 1 

 
 
Tabell 4. Översikt av litteratursökningar i Cinahl utförda 2010-09-17 
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Sökord Limits Antal träffar Förkastade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

#1 Diabetes 
Mellitus, 
Gestational 

Peer reviewed, 
subheadings 
nursing 

10 6* 
3** 

1 

* Antal förkastade efter läsning av titel 
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
 

 
Klassificering och värdering av studier 

Klassificering utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelades i 

följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man har gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) en lång 

tradition kvalitativa studier kommer därför att ingå. 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som har samlats in 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för 

studerade fenomen, till exempel personens upplevelser och erfarenheter. 

 

Förutom klassificering har studiernas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en 

tregradig skala; hög vetenskaplig kvalitet (I), medel vetenskaplig kvalitet (II), 

eller låg vetenskaplig kvalitet (III): 
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Tabell 5. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. Studier med kvantitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 

 I: Hög II: 

Medel 

III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inkl. behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med 

för få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder 

(t.ex. multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder. 

 

Tabell 6. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. Studier med kvalitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: 

Medel 

III: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 
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och kontext. Metod och analys 

väl beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 

 

Bearbetning 

Bearbetning har skett i tre faser enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17). 

 

Fas 1 

I fas 1 lästes titlar och abstrakt igenom och artiklar som motsvarade 

litteraturstudiens syfte valdes ut för vidare granskning. Antalet träffar relevanta 

för litteraturstudien var 504 stycken varav 440 stycken exkluderades redan vid 

läsning av titeln. Genom läsning av abstrakt inkluderades totalt 32 stycken artiklar 

som gick vidare till fas 2 för granskning. 

 

Fas 2 

I fas 2 granskades artiklarna som valdes ut i fas 1. Artiklarna lästes noggrant 

igenom av båda författarna för att få en djupare granskning. Efter granskning var 

det 9 stycken artiklar av totalt 32, som inte gick vidare till fas 3 för en 

kvalitetsbedömning. Detta på grund av att de inte motsvarade litteraturstudiens 

syftet eller hade låg kvalitet.  

 

Fas 3 

De 23 vetenskapliga artiklarna klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 – 

16). Den vetenskapliga kvalitén granskades enligt tabell 5 och 6 med hjälp av en 

granskningsmall, se bilaga 1. 6 stycken artiklar valdes bort på grund av låg 

kvalitet. Studier som exkluderades visas med asterix i tabell 1-4. Återstående 

artiklar var 5 med kvalitativ design och 11 med kvantitativ design. 1 artikel var 

både av kvantitativ och kvalitativ metod. Av de kvalitativa artiklarna var 3 av 

medelhög kvalitet, 1 av hög kvalitet och 1 av låg kvalitet. Av de kvantitativa 

artiklarna var 3 stycken av hög kvalitet och 8 av medelhög kvalitet. Artikeln med 

kvantitativ- och kvalitativ metod var av medelhög kvalitet. Totalt inkluderades 17 

stycken artiklar i litteraturstudien. 
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Etisk granskning 

Författarna till denna litteraturstudie har ur ett etiskt perspektiv diskuterat och 

analyserat de artiklar som studien bygger på. När en litteraturstudie görs är det 

viktigt att välja studier som fått tillstånd av en etisk kommitté. Det är också viktigt 

att alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas oberoende av resultatets 

utfall. Olika artiklar ingår därför i litteraturstudien, inte bara de som stämmer 

överrens med författarnas antagande (jfr Forsberg & Wengström. 2008. s. 77). 

 
Analys 

Författarna har gjort en analys av de inkluderade artiklarna, se bilaga 3, där data 

på ett systematiskt och stegvist sätt har klassificerats och kategoriserats. Detta 

gjordes för att lättare kunna identifiera mönster och teman (jfr Forsberg & 

Wengström. 2008. s. 150). Artiklarna lästes grundligt igenom av båda författarna 

och sorterades därefter beroende på huvudfynd. Artiklar med liknande innehåll 

kom att hamna under samma rubrik i resultatet av litteraturstudien. 

Huvudresultatet i studierna bröts sedan ned i mindre delar och författarna kom då 

fram till huvudrubrikerna; patienters upplevelser, sjuksköterskans/barnmorskans 

roll och omvårdnadsåtgärder, samt ett flertal underrubriker. 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 17 vetenskapliga artiklar, varav elva 

stycken är kvantitativa, fem är kvalitativa och en omfattar både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Fem av artiklarna bedömdes ha hög (I) kvalitet, elva medelhög 

(II) kvalitet och en artikel bedömdes vara av låg (III) kvalitet. Studiernas 

klassificering och värdering presenteras i bilaga 2. Studierna har utförts i Sverige, 

USA och England. Efter analys av studiernas resultat, som kan ses i bilaga 3, 

valdes följande rubriker och underrubriker för denna litteraturstudie - patienters 

upplevelser med underrubrikerna positiva- och negativa upplevelser, 

sjuksköterskans/barnmorskans roll med underrubrikerna rollen som kontaktperson 

och sjuksköterskans/barnmorskans upplevelser, samt omvårdnadsåtgärder med 

underrubrikerna, kost, fysisk aktivitet, rådgivning och stöd. 

 

Patienters upplevelser 

 

Positiva upplevelser 

Anderberg, Berntorp & Crang-Svalenius, (2008) belyser att kvinnor med 

graviditetsdiabetes beskriver att de är tillfredsställda med den vård de fick på 

mödravårdscentraler, speciellt vad det gäller tillgängligheten och den tid 

personalen avsätter för dessa kvinnor. De tycker att barnmorskorna på 

mödravårdscentraler besitter stor kunskap om ämnet, men skulle gärna önska 

bättre kontinuitet och kortare väntetider. 

 

Kvinnorna är överrens om att den idealiska sjuksköterskan ska visa bekräftelse, 

vara en god lyssnare och informant, ha en lugnande attityd, vara trevlig samt visa 

delaktighet och stöd. Det uppskattas alltid av kvinnorna då de får informativa 

böcker och/eller broschyrer utav personalen som de kunde läsa hemma i lugn och 

ro. De flesta kvinnorna är nöjda med den hälsovårdsmodell som finns i Sverige. 

De menar att det är bra att de själva får kontrollera blodsockret hemma, men 

också att ha en kontakt på en diabetesklinik/mödravårdscentral som de träffar 

regelbundet upplevs också som väldigt bra eftersom det hela tiden dyker upp nya 

frågor och funderingar (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist. 2005). 
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Negativa upplevelser 

Kvinnor med graviditetsdiabetes är inte lika nöjda med vården de får på 

förlossningsavdelning. De menar att personalen saknar tillräckligt med kunskap 

och att informationen många gånger brister. När gravida kvinnor diagnostiseras 

med graviditetsdiabetes erbjuds dem att göra ett glukosbelastningstest på 

mödravårdscentralen och för de som tackar ja till detta bokas ett besök då in. 

Många av dessa kvinnor är vid besöket inte alls inställda på ett positivt resultat, 

inte heller på att ta till sig informationen efter glukosbelastningen eller att förstå 

innebörden av resultatet. Därför tycker kvinnorna att det är av stor vikt att 

barnmorskorna lägger ner mer tid på att ge både bättre och tillräckligt med 

information innan sockerbelastningstestet så att kvinnorna också själva vet vad 

som är normalt och inte. Kvinnor med graviditetsdiabetes upplever att det 

fokuseras för mycket på själva diabetesen och att graviditeten och förberedelserna 

inför föräldraskapet hamnar i skymundan (Anderberg, Berntorp & Crang-

Svalenius. 2008). 

 

 I en svensk studie från 2005 där de undersökte hur 27 kvinnor med 

graviditetsdiabetes upplevde den vård de fick på en specialiserad 

mödrahälsovårdscentral, framkom det att kvinnorna tyckte de fick för lite adekvat 

information samtidigt som de tyckte att personalen verkade osäkra. En deltagare 

menade att problemet ligger i att barnmorskorna inte vet allt om diabetes och att 

de som jobbar med diabetes inte vet allt om graviditeter. Enligt kvinnorna så är 

det viktigt att personalen ser helheten. Både graviditeten och kvinnans 

graviditetsdiabetes måste bli uppmärksammad. De menar att när de går till 

diabeteskliniken ska inte bara kvinnans graviditetsdiabetes tas upp, utan även 

graviditeten och när kvinnorna har tid hos barnmorskan ska inte bara graviditeten 

tas upp utan även diabetesen. Upplevelserna gällande tillgången till den 

specialiserade mödrahälsovårdscentralen var varierande mellan kvinnorna. Det 

största problemet som upplevdes var den begränsade telefontiden, från kl. 08:30 -

09:00, som ofta krockade med kvinnornas arbetstider (Hjelm, Bard, Nyberg & 

Apelqvist. 2005). 

 

När en kvinna drabbas av graviditetsdiabetes infinner sig känslan av att vara 

annorlunda jämfört med andra gravida kvinnor. Kvinnor som drabbats av 
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graviditetsdiabetes upplever att beskedet kommer helt oväntat och oförberett 

eftersom sjukdomen är osynlig. Kvinnorna känner ett stort ansvar att börja leva 

hälsosamt efter beskedet, och de kvinnor som tidigare inte levt sunt känner skuld 

för att dem orsakat sjukdomen. Många av de drabbade kvinnorna känner press 

eftersom både sjukvården och anhöriga övervakar dem. Detta får ibland motsatt 

effekt på livsstilsförändringar och i sjukvården kan detta öka osäkerheten och 

rädslan för att misslyckas. Ju längre tiden går desto lättare beskriver kvinnorna att 

det blev att skapa en balanserad livsstil. Kvinnorna beskriver också att en 

graviditetsdiabetes innebär stora utmaningar och att sjukdomen med dess 

rekommenderade livsstilsförändringar medför både positiva och negativa aspekter 

på hälsan (Persson, Winkvist & Mogren. 2009). 

 

Marquez et al, (2009) menar att både latinska och vita kvinnor i USA, upplever 

svårigheter med att vara fysiskt aktiva under graviditeten. Det kan bland annat 

bero på ödem i fötter och ben, som försvårar aktivitet eller på att man helt enkelt 

fått aktivitetsrestriktioner från läkare. Många gravida kvinnor upplever att de 

saknar energi, motivation och tid till att motionera regelbundet. De upplever också 

att de saknar kunskap om vilken sort av fysisk aktivitet som är lämplig som 

gravid. Vad man kan göra för att främja fysisk aktivitet hos dessa kvinnor är att 

visa stöd. Att söka stöd i form av ett nätverk av andra gravida kvinnor skulle 

enligt kvinnorna själva vara önskvärt. 

 

Kvinnorna tycker att det ska ges en beskrivning av sjukdomen vid det första 

besöket, på ett sådant sätt som inte skrämmer dem. Samtidigt som de vill få både 

muntlig och skriftlig information om vilken typ av kost som är bra. Många 

negativa känslor som panik och rädsla uppstår vid screeningtestet då 

barnmorskorna bara informerar om diagnosen men inte om hur man kan hantera 

den eller om konsekvenserna av sjukdomen. Kvinnorna känner att de inte kan 

lugna ner sig förrän dem hade fått adekvat information av personalen på den 

specialiserade mödrahälsovården, vilket inträffar cirka två veckor efter 

screeningtestet. Under den tiden byggs farhågorna upp hos kvinnorna samtidigt 

som de själva letar information på bland annat Internet, som olyckligtvis upplevs 

otillräcklig. Det som dessa kvinnor tycker saknas är möjligheten till att kunna 

ställa frågor till någon som varit i samma situation som de nu är i, alternativt träffa 
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andra kvinnor som har graviditetsdiabetes i mindre grupper (Hjelm, Bard, Nyberg 

& Apelqvist. 2005). 

 

Sjuksköterskans/barnmorskans roll 

 

Rollen som kontaktperson 

Garcia-Patterson et al, (2003) visar att sjuksköterskan hittills har haft en väldigt 

liten roll när det gäller graviditetsdiabetes, eftersom bland annat kostråd vanligtvis 

ges ut av en dietist. På senare år så har sjuksköterskor fått mer ansvar gällande 

detta i och med specialiserad utbildning och träning. De ställer diagnoser och är 

med och beslutar om eventuell behandling. De har fått en bredare roll i 

omhändertagandet av dessa patienter. 

 

Sjuksköterskan eller barnmorskans roll har en stor betydelse gällande hur en 

kvinna med graviditetsdiabetes klarar livsstilsförändringar och behandlingar av 

graviditetsdiabetes. Exempel på åtgärder som en sjuksköterska eller barnmorska 

kan göra är tillexempel att ge råd vid koständring, uppmuntra till aktivitet och 

samtala med den drabbade (Kim, McEwen, Kieffer, Herman & Piette. 2008). En 

svensk studie, som bland annat beskriver barnmorskors upplevelser av att ge råd 

till gravida kvinnor med graviditetsdiabetes, visar att en oväntad 

graviditetsdiabetes omedelbart sätter press på barnmorskorna. Pressen handlar 

bland annat om att de fort vill ha kontroll över situationen och undvika andra 

komplikationer, samt att de så fort som möjligt vill se om det behövs och/eller går 

att göra livsstilsförändringar för kvinnan (Persson, Hörnsten, Winkvist & Mogren. 

2010). 

 

I en studie demonstrerades en alternativ hälsovårdsintervention som gick ut på att 

ge en holistisk och kulturellt anpassad vård till mexikanska kvinnor med 

graviditetsdiabetes. Syftet med detta var att utbilda kvinnorna om 

hälsoförebyggande åtgärder som främjar en god graviditet och som minskar 

uppkomsten av diabetes typ 2 senare i livet. Det anordnades en timmes 

föreläsning ledd av en distriktssjuksköterska. Föreläsningen omfattade punkter 

som vad diabetes är för något, riskfaktorer samt vilka olika behandlingsmetoder 

som finns. Kvinnorna som gick på den här sessionen visade sig vidta 
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hälsoförebyggande åtgärder efteråt. Detta menar man är väldigt framgångsrikt 

med tanke på att det endast krävdes en timme för att påverka kvinnorna i rätt 

riktning, vilket enligt författarna till studien både är väldigt effektivt och 

ekonomiskt (Mendelson, Smith, Koniak-Griffin, Nyamathi & Lu. 2008). 

 

Sjuksöterskans/barnmorskans upplevelser 

Många av barnmorskorna anser att bevakandet av kvinnornas hälsa under 

graviditeten är en av de största delarna av deras arbete. En annan uppgift är att 

förbereda kvinnorna inför att bli mödrar. Trots barnmorskornas försök så finns det 

vissa fall där kvinnan inte tar till sig den informationen som ges. Barnmorskorna 

uppfattar det som frustrerande när råden inte tas emot och när informationen inte 

går fram. De känner en rädsla för att misslyckas men trots detta lyckas de flesta 

skapa och behålla en god relation till patienten. När en graviditetsdiabetes har 

upptäckts så gör barnmorskorna allt för att skapa trygghet och respektera 

kvinnornas autonomi. Sedan får kvinnorna information om graviditetsdiabetes och 

barnmorskorna är noga med att dubbelkolla så att kvinnorna har förstått 

informationen och att de även förstår vikten av att ändra livsstil. Vad kvinnorna 

ska ändra på i sin livsstil får de bestämma själva (Persson, Hörnsten, Winkvist & 

Mogren. 2010).  

 

Yeung et al, (2009) beskriver livsstilsförändringar som kvinnor med 

graviditetsdiabetes kan tillämpa. Två avgörande faktorer är förändringar av kost 

och fysisk aktivitet. 

 

Omvårdnadsåtgärder 

 

Kost 

Studier visar att överviktiga kvinnor i högre grad drabbas av graviditetsdiabetes 

(Yeung et al. 2009). Kosten är en viktig del i behandling av graviditetsdiabetes. 

Mat ingår ofta i sociala sammanhang och enligt kvinnorna medför detta ibland 

problem. Problemen omfattar till exempel middagsbjudningar, då man måste 

informera värden om sina kostrestriktioner och blodsockret måste hållas på en 

jämn nivå (Persson, Winkvist & Mogren. 2009). 
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Forskning visar att risken för graviditetsdiabetes minskas när fett, proteiner och 

energiintag fördelas jämt över dagen (Zhang, Liu, Solomon & Hu. 2006). En 

studie gjord i USA visar att det kvinnor som drabbas av glukosintolerans och 

graviditetsdiabetes ofta är äldre än de kvinnor som inte drabbas. De kvinnorna 

som drabbades av glukosintolerans och som ingick i studien hade också högre 

BMI före graviditeten. Studien visade också att ett högt intag av fett hängde 

samman med ett högt intag av kolhydrater och därmed ett stort energiintag. 

Många av de drabbade hade också diabetes mellitus i släkten. Många av de 

kvinnor som fick glukosintolerans rapporterade att de innan graviditeten varit 

ganska stillasittande (Radeskey et al. 2007). Forskning har också undersökt 

vitaminintag så som c-vitaminer och vitamin E, men det har hittills inte funnit 

någon koppling mellan detta och graviditetsdiabetes. Däremot har man funnit ett 

svagt samband mellan graviditetsdiabetes och magnesium. Ett stort intag av frukt 

kan också öka risken för graviditetsdiabetes (Zhang, Liu, Solomon & Hu. 2006). 

En sjuksköterska ska jobba enligt beprövad erfarenhet och efter forskning. Därför 

är det viktigt att dessa studier tas i beaktning när sjuksköterskan/barnmorskan ska 

informera och ge råd om kost (Persson, Hörnsten, Winkvist & Mogren. 2010). 

 

Fysisk aktivitet 

En av sjuksköterskans/barnmorskans uppgift är att uppmuntra till åtgärder som 

minskar risken för graviditetsdiabetes. Ett flertal studier visar att fysisk aktivitet 

och motion minskar risken för graviditetsdiabetes (Redden, LaMonte, 

Freudenheim & Rudra. 2010; Radeskey et al. 2007; Oken et. al. 2006). Resultatet 

av en studie från USA visar att de kvinnor som varit engagerade i fysisk aktivitet 

före graviditeten har en minskad risk att drabbas av graviditetsdiabetes. Studien 

visar också att de kvinnor som ägnar sig åt fysisk aktivitet både innan och under 

graviditeten har mindre risk både till graviditetsdiabetes och till glukosintolerans 

(Oken et al. 2006). Kvinnor med glukosintolerans idrottar mindre än de som inte 

drabbas, och de kvinnor som fått glukosintolerans under graviditeten har varit 

stillasittande perioden innan de blev gravida (Radeskey et al. 2007). Det finns 

dock studier som har påvisat motsatt resultat alltså där inget samband mellan 

fysisk aktivitet och graviditetsdiabetes påvisades (Dye, Know, Artal, Aubery & 

Wojtowycz. 1997). Fysisk aktivitet hör till en av de livsstilsförändringar som 
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barnmorskor känner att de bör uppmuntra till (Persson, Hörnsten, Winkvist & 

Mogren. 2010). 

 

Stöd och rådgivning 

För att hjälpa en kvinna med graviditetsdiabetes att äta rätt, erbjuds rådgivning. 

Studier visar att efter rådgivning har de flesta lyckats minska sitt totala energiintag 

främst när det gäller sockerintag, transfett och andra omättade fettsyror. De ökar 

också sitt fiberintag mer än de gravida som inte är drabbade av graviditetsdiabetes 

(Thomas et al. 2005).  

 

Kim, McEwen, Kieffer, Herman & Piette, (2008) visar med sin forskning att 

preventionsrådgivningen som ges idag inte är tillräcklig för att minska risken för 

diabetes senare i livet. I denna studie framgick även att kvinnor som har fått 

rådgivning gör en diabetesscreening efter graviditeten. Forskning visar också att 

self-efficacy och fysisk aktivitet är positivt förknippat med information och 

utbildning från dietister och barnmorskor. Även rökningens negativa effekter 

framkommer under rådgivning. Det sociala stödet som barnmorskor ger är av stor 

betydelse för kvinnor när det gäller motion och aktivitet. Familj och vänner till 

den gravida kvinnan är ett stort stöd och hjälper också kvinnor med 

graviditetsdiabetes att äta hälsosamt. Om den drabbade kvinnan har vänner att 

träna med ökar detta aktivitetsgraden och blir positivt för graviditeten. 

 

Vården kring kvinnor med graviditetsdiabetes fokuserar mycket på den perinatala 

utkomsten men det är också viktigt att uppmärksamma kvinnorna om den ökade 

risken för att drabbas av diabetes senare i livet. Man har sett att kvinnor i 

riskgrupper, till exempel överviktiga, är mer mottagliga för dessa råd. Rådgivning 

kan verka som ett stöd för dessa kvinnor, men det har dock visat sig att endast 

enkel rådgivning inte är tillräcklig när det kommer till att optimera kvinnors 

motions- och kostvanor (Kim et al. 2007). 

 

Barnmorskor upplever det svårt att generera en lyckad rådgivning till dessa 

patienter eftersom patienten många gånger upplever att sjukdomen inkräktar på 

deras frihet. Detta påverkar compliancen och patienten får då svårt att ta till sig 

råden. Ju mer barnmorskorna försöker kontrollera och tvinga kvinnorna desto mer 
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motstånd möter de. Likadana konflikter kan man finna hos sjuksköterskor i 

diabetesvården vid introducerandet av riktlinjer. Vid rådgivning måste 

barnmorskor inleda, informera och motivera till nödvändiga livsstilsförändringar 

och skapa en bärande relation till kvinnan (Persson, Hörnsten, Winkvist & 

Mogren. 2010). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskans/barnmorskans roll samt upplevelser av graviditetsdiabetes. I 

resultatet framkom det att kvinnor med graviditetsdiabetes är tillfredsställda med 

den vård de får på mödravårdscentraler, däremot var kvinnorna inte lika nöjda 

med den vård de får på förlossning (Anderberg, Berntorp & Crang-Svalenius. 

2008). I resultatet visade det sig också att kosten är en viktig del i behandling av 

graviditetsdiabetes. Mat ingår ofta i sociala sammanhang och enligt kvinnorna 

medför detta ibland problem (Persson, Winkvist & Mogren. 2009). En tolkning av 

resultatet var att sjuksköterskan/barnmorskans roll har en stor betydelse gällande 

hur en kvinna med graviditetsdiabetes klarar livsstilsförändringar vid 

graviditetsdiabetes (Kim, McEwen, Kieffer, Herman & Piette. 2008).  

 

Likheter och skillnader i upplevelser 

Ett fynd som framkom i resultatet var att kvinnorna upplevde en osäkerhet hos 

personalen på förlossning och perinatal avdelning. Denna osäkerhet berodde på 

bristande kunskap. Personal på mödravårdscentralen upplevdes däremot som 

kompetenta och erfarna (Anderberg, Berntorp & Crang-Svalenius. 2008). För att 

minska osäkerheten och samtidigt öka kunskapen hos personalen på förlossning 

och perinatal avdelning så skulle vi gärna önska ett närmare samarbete mellan 

dessa olika instanser. Ett förslag är att låta professionerna, både barnmorskor, 

sjuksköterskor och undersköterskor, från de olika instanserna träffas i grupper och 

diskutera, informera och dela med sig av varandras erfarenheter och upplevelser 

av just dessa patienter. 
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Kopplingar har hittats mellan flera studier där kvinnorna beskrev hur fokus togs 

ifrån graviditeten och föräldraskapet. De upplevde att det fokuserades för mycket 

på kvinnans graviditetsdiabetes och de önskade istället att personalen kunde se 

helheten (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist. 2005; Anderberg, Berntorp & Crang-

Svalenius. 2008). Här tror vi att man som vårdpersonal måste ta ett kliv bakåt och 

låta kvinnan själv styra över sin vård, i den mån det är möjligt. Vill kvinnan vid 

ett besök vid mödravårdscentralen prata om vilken sorts kost som är bra vid 

graviditetsdiabetes eller om hon vill diskutera frågor om det stundande 

föräldraskapet ska hon också få möjligheten till att göra detta. Dock tror vi det är 

viktigt för barnmorskan att ge förslag till kvinnan på hur man kan strukturera upp 

sina besök och vad som rekommenderas att samtala om, så att kvinnan inte känner 

sig utelämnad. En vision vi har är att skicka med ett slags frågeformulär, 

lämpligen vid samma besök där det konstaterats en graviditetsdiabetes. Det här 

frågeformuläret skulle kunna innehålla olika punkter på ämnen där kvinnan själv 

får gradera alla punkter med poäng, som hon finner är av störst respektive minst 

värde att bli informerad om. Det här skulle kvinnan då fylla i hemma i lugn och 

ro, förslagsvis tillsammans med sin partner. Vid nästa inbokade besök tar kvinnan 

med sig detta formulär och barnmorskan har nu ett konkret arbetsverktyg att jobba 

efter. 

 

I resultatet framkom olikheter mellan de artiklar som studien bygger på. 

Anderberg, Berntorp & Crang-Svalenius, (2008) menar att kvinnorna var nöjda 

med vårdens tillgänglighet, medan Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, (2005) kom 

fram till att ett av de största problemen för kvinnorna var den begränsade 

tillgängligheten, så som till exempel telefontiderna. Telefontiderna krockade ofta 

med kvinnornas arbetstider. Fyndet är mycket intressant. Funderingar uppkommer 

huruvida så olika resultat kan uppstå, då studierna kommer ifrån samma land. 

Kanske är det så att vården i Sverige har förbättrats under de tre år som skiljer 

studierna åt? För att effektivisera tillgängligheten så har vi som förslag att man 

utöver ökade telefontider även inför en chatt. Denna chatt ska ha samma princip 

som telefonen – Patienten får chatta med en barnmorska på sin mödravårdscentral 

och ställa frågor, boka in besök och så vidare. Med detta sagt menar vi inte att 

chatten på något sätt skulle vara bättre än telefonen eller vice versa, men det 

skulle i varje fall kunna vara ett gott komplement till varandra. 
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Omvårdnadens betydelse  

Exempel på åtgärder som en sjuksköterska eller barnmorska kan göra, vid 

bemötande av kvinnor med graviditetsdiabetes, är till exempel att ge råd vid 

koständring, uppmuntra till aktivitet och samtala med den drabbade (Kim, 

McEwen, Kieffer, Herman & Piette. 2008). Det finns väldigt mycket forskning 

som visar till exempel vad som är bra och vad som är dålig mat. Dock visar 

resultatet att det finns begränsad mängd forskning på hur en kvinna eller en 

barnmorska kan använda sig av informationen när hon motiverar och undervisar 

patienten. Därför anser vi att det finns mer att göra när det gäller åtgärder och att 

det forskas för lite inom detta område.   

 

Resultatet innehåller ett flertal studier som påvisar samband mellan fysisk 

aktivitet och risken för graviditetsdiabetes (Redden, LaMonte, Freudenheim & 

Rudra. 2010; Radeskey et al. 2007; Oken et. al. 2006). Eftersom fysisk aktivitet 

spelar en så stor roll för prevention av graviditetsdiabetes menar vi att 

mödravårdcentraler skulle kunna starta träningsgrupper en gång i veckan för att 

visa vilka övningar som är bra och samtidigt informera. Marquez et al, (2009) 

beskriver kvinnornas önskan om att ingå i ett nätverk med andra drabbade. 

Genom att träna i grupper så som författarna föreslagit så hjälper man kvinnan att 

förstå att hon inte är ensam om att ha drabbats av graviditetsdiabetes. Att 

kvinnornas ensamhetskänslor är ett problem tar även Persson, Winkvist & 

Mogren, (2009) upp i sin studie, detta skulle också motverkas med författarnas 

förslag till gruppträning.  

 

Forskning visar också att den preventionsrådgivning som ges idag inte är 

tillräcklig för att minska risken för diabetes senare i livet (Kim, McEwen, Kieffer, 

Herman & Piette. 2008). Thomas et al, (2005) säger däremot motsatsen. Deras 

studie visar att efter rådgivning har de flesta kvinnor med graviditetsdiabetes 

ändrat sin livsstil genom att minska sitt totala energiintag främst när det gäller 

sockerintag, transfetter och andra omättade fettsyror. Skillnaden kanske kan bero 

på hur samspelet mellan sjuksköterskan/barnmorskan och patienten fungerar lika 

väl som vilken utbildning och erfarenhet sjuksköterskan/barnmorskan har.  
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Sjuksköterskans/barnmorskans roll  

När det gäller graviditetsdiabetes har sjuksköterskan hittills haft en väldigt liten 

roll, eftersom bland annat kostråd vanligtvis ges ut av en dietist (Garcia-Patterson 

et al. 2003). Enligt oss ska en sjuksköterska ha en bred grund att stå på och om 

man till exempel jobbar som distriktssköterska ska man kunna handlägga en 

kvinna med graviditetsdiabetes. Lika så kan det ju komma in en kvinna med 

graviditetsdiabetes på en medicinmottagning och då måste man också kunna 

motivera och informera även där. Vi tycker alltså att fler sjuksköterskor ska veta 

vad graviditetsdiabetes är och kunna hjälpa den drabbade kvinnan på bästa sätt. 

Eftersom sjuksköterskor och barnmorskor själv anser att detta är svårt och att de 

är rädda att misslyckas, (Persson, Hörnsten, Winkvist & Mogren. 2010), så tycker 

vi att det krävs mer utbildning.  

 

Metoddiskussion 

En av artiklarna som valdes var publicerad 1997, vilket inte motsvarade 

inklusionskriterierna för denna litteraturstudie. Genom läsning av titel, abstrakt 

gjordes en artikelgranskning och då bestämdes det att artikeln skulle inkluderas, 

då den innehöll utförlig och passande information. I litteraturstudien inkluderades 

också en artikel med låg klassificering, detta gjordes därför att den beskrev 

riktlinjer gällande graviditetsdiabetes i Sverige, vilket författarna ansåg vara av 

värde för litteraturstudien samt att det kan vara intressant vetskap för läsaren. 

 

Svårigheter som författarna har stött på under arbetets gång är främst 

artikelsökningen. Det har varit svårt att få fram omvårdnadsartiklar inom ämnet 

samt att hitta alla artiklar under en och samma sökning. Därför har författarna valt 

att göra flera söktabeller för att underlätta för läsaren, se tabell 1-4. Författarna 

har, utan framgång, sökt information om fysisk aktivitet på recept och exempel på 

vad fysisk aktivitet kan innefatta i samband med graviditetsdiabetes. Detta ansågs 

vara viktigt att ha med i litteraturstudien därför att läsaren ska veta vad som menas 

med fysisk aktivitet. 

 

Litteraturstudien baseras på både medicinska artiklar och omvårdnadsartiklar, 

detta för att läsaren ska få en övergripande förståelse om ämnet och dess 
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problematik. Störst fokus har dock lagts på omvårdnadsartiklarna eftersom detta 

trots allt är en litteraturstudie inom ämnet omvårdnad. 

 

Slutsats 

Prevalensen av graviditetsdiabetes har ökat det senaste årtioendet vilket gör att det 

också är på god väg att bli mer uppmärksammat i sjukvården (Radesky et al. 

2008). Litteraturstudien är av värde eftersom det enligt författarna är viktigt att 

upplysa patienter och personal om detta innan en graviditetsdiabetes har 

utvecklats. Enligt författarnas erfarenheter tas inte ett högt blodsockervärde på 

sådant stort allvar hos kvinnan som det kanske borde, i och med att de har för lite 

kunskap om dess konsekvenser. Med tanke på den lilla mängd forskning som 

finns så anser författarna att vidare forskning inom detta ämne vore att föredra, 

både för kvinnans, barnets och personalens skull. Vi anser att det många gånger 

brister i kunskap vilket gör att det är svårt att tillämpa för vårdpersonal. I 

resultatet framgick att barnmorskor och sjuksköterskor som träffar på dessa 

patienter tycker att det är svårt att förhålla sig till dessa, mycket på grund av att de 

känner sig osäkra (Persson, Hörnsten, Winkvist & Mogren. 2010). Därför krävs 

mer kunskap, utbildning och träning gällande förhållningssätt till gravida kvinnor 

i riskzonen. 
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Kvantitativ 
Prospektiv 
Frågeformulär - 
physical activity 
scale for the eldery 
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analyses. 
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undersöka 
glukosintoleransen  
före och under 
graviditeten.  

 
De kvinnor som 
ägnade sig åt fysisk 
aktivitet både innan 
och under 
graviditeten visade 
sig ha mindre risk till 
både 
graviditetsdiabetes 
och glukosintolerans.  
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et al.  
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 USA.  
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Kontrollerad studie 
Prospektiv 
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Bortfall 
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Kruskal-Wallis 
test. Chi-
square test. 
Spearman 
correlation . 
Multinominal 
regression. 
SAS 8.2. 

Äldre kvinnor visade 
högre grad av 
graviditetsdiabetes 
och glukosintolerans .  
 
Kvinnor med 
glukosintolerans 
idrottade mindre än 
de som inte drabbats 
och åt även större 
mängd mat och hade 
ett större energiintag. 
 

P I 

Garcia-
Patterson  
et al.  
 
(2003)  
 
USA. 
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jämföra 
insulinbehandling 
med utgången av 
födseln hos mödrar 
som lidit av 
graviditetsdiabetes.  

Kvantitativ 
Retrospektiv 
Kontrollerad 
Tre olika 
frågeformulär.   

N= 283 
 
Bortfall 
saknas. 

Fishers exact 
test, X^2. 
Mann-Whitney 
U-test. 
Kolmgorov-
Smirnov test. 
Bonferroni 
correction.  

Komplikationer efter 
födseln skiljde sig 
inte mellan 
grupperna.  
 
Det visade sig 
däremot att de 
kvinnor som fått 
graviditetsdiabetes 
kräver större stöd och 
en mer aktiv roll av 
sjuksköterskan.  
 

R II 

Freudenhei
m, 
LaMonte, 
Redden & 
Rudra. 
 
(2010)  
 
USA. 

Syftet är att 
undersöka 
sambandet mellan 
vardagsmotion och 
risken att drabbas 
av 
graviditetsdiabetes.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Information från 
PRAMS. 
Frågeformulär. 

N= 11403,  
 
Bortfall 
N= 522. 

SAS 9.1. 
Multivariate 
logistic 
regression. 
 

De som idrottat tre 
månader innan 
graviditeten (cirka 
fem gånger i veckan), 
löpte 31% mindre 
risk för 
graviditetsdiabetes.  
 
De som motionerat 1-
4 gånger i veckan 
löpte 7% mindre risk 
att drabbas.  
 

R II 

Yeung et 
al.  
 
(2009) 
 
 USA.   

Syftet är att 
fastställa risken för 
graviditetsdiabetes 
hos överviktiga 
vuxna kvinnor och 
hos de kvinnor som 
lider av sjuklig 
fetma.   

Kvantitativ 
Prospektiv 
Semi-kvantitativt 
frågeformulär. 

N= 21647,  
 
N=4981 

SAS 8.2. X^2-
test. 
Spearmans 
correlation. 
Centile 
crossing 
method. 

1386 gravida kvinnor 
drabbades av 
graviditetsdiabetes 
under de tolv år som 
studien pågick. 
 
Överviktiga kvinnor 
drabbades i högre 
grad av 
graviditetsdiabetes 

C II  
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precis som de 
kvinnor som fötts 
med en för hög 
födelsevikt.  
 

Hörnsten,
Mogren, 
Persson 
&Winkvist 
 
(2010) 
 
Sverige 
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barnmorskors 
upplevelser av att 
bedriva mödravård 
och rådgivning till 
kvinnor med 
graviditetsdiabetes. 

Kvalitativ 
Intervjustudie 
Bandinspelade 
intervjuer. 

N = 12 
 
Bortfall 
N = 2  

Grounded 
theory. 

Barnmorskorna 
beskrev det som svårt 
när de träffade på 
kvinnor med 
graviditetsdiabetes i 
mödravården. 
 
Barnmorskorna 
kände rädsla för att 
inte lyckas fullfölja 
sina arbetsuppgifter, 
eftersom de upplevde 
att den oväntade 
sjukdomen ställer 
högre krav på dem 
som barnmorskor. 
 
De är nu skyldiga att 
övervaka och 
kontrollera 
graviditeten 
ytterliggare, 
informera och 
motivera kvinnan till 
nödvändiga 
livsstilsförändringar 
samt skapa en 
bärande relation till 
kvinnan. 
 

K I 
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Bilaga 3. Analys 
 
Författare Huvudresultat Underrubrik Rubrik 
 
Anderberg, 
Berntorp 
& Crang-
Svalenius. 
 
(2008) 
 
Sverige 
 
 
 

 
De flesta deltagare 
var nöjda med den 
vård de fått av 
barnmorskorna. 
Kvinnorna kände 
sig nöjda med att 
personalen hade 
gett dem tillräckligt 
med tid och 
behandlat de väl. 
 
 
 
Det visade sig 
också att kvinnorna 
ville ha mer 
information om den 
normala 
graviditeten och 
mer förberedelse 
inför 
föräldraskapet.   

 
 

 
Positiva upplevelser 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negativa upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patienters upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oken et al   
 
(2006)  
 
USA. 

 
De kvinnor som 
ägnade sig åt fysisk 
aktivitet både innan 
och under 
graviditeten visade 
sig ha mindre risk 
till både 
graviditetsdiabetes 
och 
glukosintolerans.  

 

 
Fysisk aktivitet 

 
Omvårdnadsåtgärder 
 
 

 
Radeskey 
et al.  
 
(2007) 
 
 USA. 

 
Kvinnor med 
glukosintolerans 
idrottade mindre än 
de som inte 
drabbats och åt 
även större mängd 
mat och hade ett 
större energiintag. 
 

 
Kost 

 
Hörnsten, 
Mogren, 
Persson & 
Winkvist 
 
(2010) 
 
Sverige 

 
Barnmorskor är vid 
en 
graviditetsdiabetes 
skyldiga att 
övervaka och 
kontrollera 
graviditeten 
ytterliggare, 
informera och 

 
Rollen som kontaktperson 

 
Sjuksköterskans/barnmorskans 
roll 
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motivera kvinnan 
till nödvändiga 
livsstilsförändringar 
samt skapa en 
bärande relation till 
kvinnan. 
 

 
Hörnsten, 
Mogren, 
Persson & 
Winkvist 
 
(2010) 
 
Sverige 

 
Barnmorskorna 
kände rädsla för att 
inte lyckas fullfölja 
sina 
arbetsuppgifter, 
eftersom de 
upplevde att den 
oväntade 
sjukdomen ställer 
högre krav på dem 
som barnmorskor 

 
Sjuksköterskans/barnmorskans 
upplevelser 

 
Sjusköterskans/barnmorskans 
roll 

 


