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GRAVIDITETSDIABETES – FOREBYGGELSE AF DIABETES EFTER FØDSLEN

I Face-it-projektet undersøger vi en helt ny måde at fore-
bygge type 2-diabetes på. Med en helhedsorienteret fa-

milieindsats er det tanken, at sundhedsplejersker skal være med 
til at støtte op om vaneændringer i familier, hvor kvinden har 
haft graviditetsdiabetes og på den måde udsætte eller forebygge 
type 2-diabetes. Graviditetsdiabetes, gestationel diabetes melli-
tus (GDM), er en midlertidig form for diabetes, der typisk opda-
ges i slutningen af graviditeten, og som forsvinder igen efter 
fødslen. 

GDM diagnosticeres hos et stigende antal gravide kvinder. I 
Danmark gælder det næsten 3.000 gravide kvinder årligt. Sund-
hedsvæsenet har velbeskrevne kliniske retningslinjer for be-
handlingen under graviditeten. Til gengæld findes der ingen ret-
ningslinjer for forebyggelse, efter at barnet er født. Dette, til trods 
for at danske og internationale studier peger på, at kvinderne er 

i særlig høj risiko for at udvikle type 2-diabetes(1,2), ligesom 
resten af familien er det(3,4), med en række potentielle sundheds- 
mæssige og samfundsmæssige konsekvenser til følge. 

RISIKOFAKTORER

Efter fødslen foretager de praktiserende læger en individuel vur-
dering af, hvor ofte de vil tilbyde kvinderne screening for type 
2-diabetes. I de tidligere retningslinjer har det været hvert 1-3 år. 
Men i Dansk Selskab for Almen Medicins nyeste retningslinjer 
bliver kvinder med tidligere GDM ikke nævnt, hverken hvad an-
går screening eller forebyggende indsatser. 

Evidens peger på, at mekanismer, der kan føre til type 2-dia-
betes, er både biologisk og socialt betinget, og i høj grad ophobet 
i familien(3,4). Der er en stærk sammenhæng mellem GDM og 
fedme, hvor sidstnævnte også udgør en væsentlig sygdomsrisiko. 

• Kvinder med tidligere GDM har en mere end syv gange højere 
risiko for at udvikle type 2-diabetes end kvinder, der ikke har 
haft GDM(1) 
• Halvdelen vil have udviklet type 2-diabetes ti år efter en gravi-
ditet med GDM(5)

• Et canadisk studie har vist, at forekomsten af diabetes er 33 
procent højere hos partnere til kvinder, der har haft GDM(3) 

• Ligeledes er det vist, at børn af kvinder med GDM har en otte 
gange øget risiko for at udvikle diabetes og en fire gange øget ri-
siko for udvikling af metabolisk syndrom, samt en fordoblet ri-
siko for overvægt senere i livet, sammenlignet med børn af mød-
re uden GDM(6). 

Set i forhold til livskvalitet, generel sundhed og sundhedsøko-
nomi er potentialet altså stort, hvis det er muligt at udsætte eller 
undgå type 2-diabetes i disse familier. 

En forudsætning for forebyggelsesarbejdet med sunde vaner 
er, at familierne kan træffe informerede valg. Det indebærer, at 
de kender til deres risiko, og har mulighed for at handle på denne 
viden, og gennemføre nødvendige vaneændringer, der kan fast-
holdes på længere sigt.

Samtidig er det vigtigt, at de unge familier ikke sygeliggøres, 
da de gerne skal have en række gode leveår uden at fokusere på 
sygdom. Derfor er det overordnede mål med Face-it-projektet at 
udvikle, levere og undersøge effekten af en indsats, der skal øge 
familiernes livskvalitet, sundhedskompetencer (health literacy), 
evne til at ændre sundhedsvaner og opnå generel sundhed og 

GDM 

 Graviditetsdiabetes – eller gestationel diabetes mellitus. 
Forekomsten af GDM i Danmark er stigende. Fra 2004 til 2012 steg 
den aldersstandardiserede prævalens af GDM i Danmark fra 1,7 pct. 
til 2,9 pct. – svarende til en absolut stigning på 56 pct. på 8 år(15). 
Tendensen fortsætter med en prævalens på ca. 4 pct. i 2018. 
Da overvægt er en af de vigtigste risikofaktorer for udvikling af 
GDM(16), antages det, at forekomsten af GDM i Danmark fortsat vil 
stige med den øgede forekomst af overvægt blandt kvinder i den 
reproduktive alder(17).

FACE-IT-PROJEKTET  

 Face-it-projektet undersøger metoder til hvordan:
• Hele familien kan støttes i at opnå bedre sundhed og i at forebygge type 2-diabetes
• Sundhedsplejersker kan bruge dialogværktøjet ”familiehjulet” til at støtte familien
• Digital sundhedsvejledning via en app kan fremme familiens sundhed.

 Projektet gennemføres fra 2018-2022 og inkluderer 460 familier. 
Effekten af Face-it undersøges i et randomiseret, kontrolleret studie, hvor en gruppe 

får forebyggende tilbud, mens en anden gruppe er kontrolgruppe, der får vanlig 
behandling (opfølgende OGTT-screening). 

Projektet er et samarbejde med tværfaglige teams fra sundhedsplejen i Aarhus,  
Odense og København.  Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, 
Steno Diabetes Center Copenhagen, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og 
Odense Universitetshospital, LIVA HealthCare.

Kvinder, der har haft graviditetsdiabetes, er langt mere udsatte end andre kvinder for 
efterfølgende at få type 2-diabetes, tilmed i en tidlig alder, ligesom kvindens partner og 
barn har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes. Face-it-projektet afprøver en sund-
hedsfremmende efterfødselsindsats målrettet hele familien. Projektet tilstræber en 
balance mellem på den ene side at støtte op om sunde vaner i barnets første leveår 
og på den anden side at undgå sygeliggørelse og unødig belastning af familierne.

En sundhedsfremmende  familiebaseret indsats
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derved skabe fundament for livslang forebyggelse af type 2-dia-
betes. 

I denne artikel præsenteres udviklingen af Face-it-indsatsen 
samt de sundhedspædagogiske redskaber, der er udviklet til og 
anvendes i indsatsen. Face-it-indsatsen afprøves i et randomise-
ret, kontrolleret forsøg for at undersøge om den effektivt kan 
forebygge type 2-diabetes hos kvinder med tidligere GDM (se 
faktaboks). De endelige resultater forventes i 2022. 

FOREBYGGELSE AF TYPE 2-DIABETES

Potentialet for at forebygge type 2-diabetes hos kvinder med tid-
ligere GDM er kendt fra blandt andet det store amerikanske 
”Diabetes Prevention Program” (DPP). 

I DPP-studiet blev deltagerne randomiseret til enten en grup-
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Fiasp® (insulin aspart) 100 enheder/ml - Forkortet Produktresumé
Lægemiddelform: Klar, farveløs, vandig opløsning i fyldt pen, cylinderampul eller hætteglas. Én fyldt pen og én cylinderampul indeholder hver 300 enheder insulin aspart i 3 ml injektionsvæske. Ét hætteglas indeholder 1.000 enheder 
insulin aspart i 10 ml injektionsvæske. Indikation: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1 år og opefter. Dosering og indgivelsesmåde: Fiasp® er et måltidsinsulin til subkutan administration lige inden 
måltidets start (0–2 minutter før), med mulighed for indgivelse senest 20 minutter efter måltidets start. Dosering er individuel og fastlægges ud fra en vurdering af patientens behov. Fiasp® givet som subkutan injektion skal anvendes 
i kombination med et insulinpræparat med middellang eller lang virkningsvarighed, som gives mindst én gang dagligt. I et basal-bolus-behandlingsregimen vil ca. 50% af behovet være dækket af Fiasp® og resten af insulin med 
middellang eller lang virkningsvarighed. Det individuelle samlede daglige insulinbehov hos voksne, unge og børn kan variere, men ligger normalt mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. For at opnå optimal glykæmisk kontrol anbefales 
det at monitorere blodglucose og justere insulindosis. Justering af dosis kan blive nødvendig hos patienter der udøver øget fysisk aktivitet, ændrer deres kostvaner eller under anden samtidig sygdom. Under sådanne betingelser skal 
blodglucose monitoreres i tilstrækkelig grad. Virkningsvarigheden varierer alt efter dosis, injektionssted, blodgennemstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsniveau. Patienter i basal-bolus-behandling, som glemmer en måltidsdosis, 
rådes til at monitorere blodglucose for at afgøre, om en insulindosis er nødvendig, og skal genoptage sædvanlig doseringsplan ved næste måltid. Særlige patientgrupper: Patienter med type 1-diabetes mellitus: Anbefalet startdosis er 
ca. 50% af den samlede daglige insulindosis, som fordeles på måltiderne ud fra deres størrelse og sammensætning. Resten af den samlede daglige insulindosis indgives som et insulinpræparat med middellang eller lang virkningsvarighed. 
Patienter med type 2-diabetes mellitus: Den foreslåede startdosis er 4 enheder ved et eller flere måltider. Antallet af injektioner og den efterfølgende titrering afhænger af det individuelle glykæmiske mål samt af måltidernes størrelse 
og sammensætning. Ældre patienter (≥65 år): Sikkerhed og virkning af Fiasp® er klarlagt hos ældre patienter i alderen 65 til 75 år. Nøje monitorering af glucose anbefales, og insulindosis skal justeres individuelt. Erfaringen med 
behandling af patienter ≥75 år er begrænset. Nedsat nyre- og leverfunktion: Nedsat nyre- eller leverfunktion kan reducere patientens insulinbehov. Hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion skal monitoreringen af glucose 
intensiveres og dosis justeres individuelt. Pædiatrisk population: Kan anvendes til unge og børn fra 1 år. Der er ingen klinisk erfaring med brugen af Fiasp® hos børn under 2 år. Det anbefales at administrere Fiasp® lige inden et måltid 
(0-2 minutter), med mulighed for fleksibel administration op til 20 minutter efter måltidet er påbegyndt, i situationer hvor der er usikkerhed omkring måltidets indtag. Skift fra andre insulinpræparater: Nøje monitorering af glucose 
anbefales ved skift fra andre måltidsinsulinpræparater og i de første uger herefter. Konvertering fra et andet måltidsinsulinpræparat kan ske enhed til enhed. Præparatskift hos en patient fra en anden type, et andet mærke eller en 
anden fabrikant af insulin til Fiasp® må kun ske under nøje lægekontrol og kan medføre et behov for ændring af dosis. Administration: Subkutan injektion: Det anbefales at Fiasp® indgives subkutant i abdominalvæggen eller 
overarmen. Injektionsstederne skal varieres inden for samme område for at nedsætte risikoen for lipodystrofi. Fiasp® i fyldte penne og i cylinderampuller (Penfill®) er kun egnet til subkutan injektion. Hvis det er nødvendigt at anvende 
en sprøjte, intravenøs injektion eller infusionspumpe til administrationen, bør et hætteglas anvendes. Hætteglasset skal anvendes sammen med insulinsprøjter, der har en tilsvarende enhedsskala (E-100 eller 100 E/ml). Kontinuerlig 
subkutan insulininfusion (CSII): Fiasp® kan gives som CSII i pumper beregnet til insulininfusion og vil dække behovet for både bolus-insulin (cirka 50%) og basal-insulin. Infusionsstedet skal varieres inden for samme område for at 
nedsætte risikoen for lipodystrofi. Ved anvendelse med en insulininfusionspumpe, må det ikke fortyndes eller blandes med andre insulinpræparater. Intravenøs anvendelse: Kan indgives intravenøst af sundhedspersonale. Monitorering 
af blodglucose er nødvendig under insulininfusion. Det skal sikres, at insulinet injiceres i infusionsposen og ikke blot i indgangsporten. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof el. over for et el. flere af 
hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Hypoglykæmi: Udeladelse af et måltid el. ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre hypoglykæmi. Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj 
i forhold til insulinbehovet. Patienter, hvis blodglucosekontrol er væsentligt forbedret, f.eks. ved intensiveret insulinbehandling, kan opleve ændringer i deres sædvanlige advarselssymptomer på hypoglykæmi og skal orienteres herom. 
Sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter med mangeårig diabetes. Pædiatrisk population: Nøje monitorering af blodglucose-niveauer anbefales, hvis lægemidlet administreres efter påbegyndelsen af dagens sidste 
måltid, for at undgå natlig hypoglykæmi. Hyperglykæmi: Anvendelse af utilstrækkelige doser eller afbrydelse af behandlingen, kan medføre hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose, som er potentielt dødelige tilstande. Samtidig 
sygdom: Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber, øger normalt patientens insulinbehov. Samtidige sygdomme i nyrer eller lever eller sygdomme, som påvirker binyrer, hypofyse eller thyreoidea, kan 
nødvendiggøre justering af insulindosis. Kombination med thiazolidindioner og insulinpræparater: Tilfælde af kongestiv hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når thiazolidindioner har været brugt i kombination med insulin, særligt 
hos patienter med risikofaktorer for udvikling af kongestiv hjerteinsufficiens. Thiazolidindioner skal seponeres, hvis hjertesymptomerne forværres. Initiering af insulin og intensivering af glucosekontrol: Intensivering el. hurtig forbedring 
af glucosekontrollen er blevet forbundet med en forbigående, reversibel refraktionsanomali, forværring af diabetisk retinopati, akut smertefuld perifer neuropati og perifert ødem. Glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter 
dog risikoen for diabetisk retinopati og neuropati. Insulinantistoffer: Insulinadministration kan forårsage dannelse af insulinantistoffer. I sjældne tilfælde vil tilstedeværelse af insulinantistoffer nødvendiggøre justering af insulindosis for 
at korrigere tendens til hyper- el. hypoglykæmi. Forebyggelse af medicineringsfejl: Patienterne skal instrueres i altid at kontrollere etiketten på insulinet før hver injektion for at undgå utilsigtet forveksling af dette lægemiddel med andre 
insulinpræparater. Rejser mellem tidszoner: Patienten skal opfordres til at rådføre sig med sin læge før rejser mellem tidszoner. Hjælpestoffer: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, hvilket betyder, 
at det stort set er natriumfrit. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Følgende præparater kan nedsætte insulinbehovet: Orale antidiabetika, monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), 
betablokkere, ACE (angiotensin konverterende enzym)-hæmmere, salicylater, anabolske steroider, sulfonamider og GLP-1-receptoragonister. Følgende præparater kan øge insulinbehovet: Orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol. Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi. Octreotid/lanreotid kan enten øge el. reducere insulinbehovet. Alkohol kan øge eller reducere den 
hypoglykæmiske effekt af insulin. Fertilitet, graviditet og amning: Graviditet: Kan anvendes. Amning: Kan anvendes. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis. Fertilitet: Ikke vist nogen forskelle mellem insulin aspart og humant 
insulin. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner: Patienterne skal informeres om at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de kører bil. Bivirkninger: Immunsystemet: Overfølsomhed. 
Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi. Hud og subkutane væv: Allergiske hudmanifestationer, Lipodystrofi. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Reaktioner på injektions-/infusionsstedet. Beskrivelse af 
udvalgte bivirkninger: Allergiske reaktioner: Allergiske hudmanifestationer omfatter eksem, udslæt, kløende udslæt, urticaria og dermatitis. Hypoglykæmi: Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til 
insulinbehovet. Svær hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan 
omfatte koldsved, kold bleg hud, udmattelse, nervøsitet eller tremor, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, konfusion, koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer. 
Hypoglykæmi kan forekomme tidligere efter en injektion/infusion af Fiasp®, sammenlignet med andre måltidsinsuliner, på grund af den tidligere indsættende virkning. Lipodystrofi: Lipodystrofi (herunder lipohypertrofi og lipoatrofi) på 
injektions-/infusionsstedet blev rapporteret. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for det specifikke injektionsområde kan medvirke til at reducere risikoen for udvikling af disse reaktioner. Reaktioner på injektions-/infusionsstedet: 
Reaktioner på injektions-/infusionsstedet (herunder udslæt, rødme, inflammation, blå mærker og kløe) blev rapporteret. Sædvanligvis er disse reaktioner milde og forbigående, og de forsvinder normalt af sig selv under fortsat 
behandling. Pædiatrisk population: Generelt indikerer hyppigheden, typen og alvorligheden af bivirkninger hos den pædiatriske population ingen forskelle sammenlignet med erfaringen fra den voksne population. Særlige 
patientgrupper: Resultater fra kliniske forsøg med insulin aspart indikerer generelt ingen forskel i bivirkningernes frekvens, type og sværhedsgrad, observeret hos ældre patienter samt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, 
i forhold til den bredere erfaring i den generelle patientpopulation. Sikkerhedsprofilen hos meget gamle patienter (≥75 år) eller patienter med moderat til svært nedsat nyre- eller leverfunktion er begrænset. Overdosering: En specifik 
overdosis af insulin kan ikke defineres, men hypoglykæmi kan udvikles over sekventielle faser, hvis der administreres større doser end svarende til patientens behov. Mild hypoglykæmi, som kan behandles med oral indtagelse af glucose 
eller andre sukkerholdige produkter. Alvorlig hypoglykæmi, hvor patienten ikke er i stand til at behandle sig selv, kan behandles med glucagon (0,5 til 1 mg) administreret intramuskulært eller subkutant af en instrueret person eller 
med glucose administreret intravenøst af sundhedspersonale. Glucose skal gives intravenøst, hvis patienten ikke reagerer på glucagon inden for 10 til 15 minutter. Opbevaring og holdbarhed: Før brug: 30 måneder. Opbevares i 
køleskab (2°C–8°C). Må ikke fryses. Må ikke komme for tæt på fryseelementet. Opbevar pennen med hætten påsat, cylinderampullen og hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys. Efter ibrugtagning: Kan opbevares i 
højst 4 uger under brug eller medbragt som reserve. Opbevares ved maksimalt 30°C. Kan opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke fryses. Opbevar pennen med hætten påsat, cylinderampullen og hætteglasset i den ydre karton for 
at beskytte mod lys. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Lægemidlet har generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. Pakninger og priser: Pakningsstørrelser med 5x3 ml fyldte penne, 5x3 
ml cylinderampuller eller 1x10 ml hætteglas. Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk (DK19FSP00003) Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. Den fuldstændige produktinformation 
kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Denmark A/S, Ørestads Boulevard 108, 6, 2300 Kbh. S, telefon +45 80 200 240. Besøg også www.novonordisk.dk. (Ver. 07/2019)

NovoRapid® (insulin aspart) 100 E/ml - Forkortet Produktinformation
Lægemiddelform: Injektionsvæsken er en klar, farveløs og vandig opløsning. Findes i hætteglas, cylinderampul (Penfill® el. PumpCart®) el. fyldt pen (FlexPen® el. FlexTouch®). Indikation: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og 
børn 1 år og opefter. Dosering: Doseringen er individuel og afgøres ved en vurdering af patientens behov. NovoRapid® bør normalt anvendes i kombination med et mellemvirkende el. langtidsvirkende insulinpræparat. Kan også administreres 
som kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII) i pumpesystemer el. intravenøst af sundhedspersonale. For at opnå optimal glykæmisk kontrol anbefales monitorering af blodglucose samt justering af insulindosis. Det individuelle insulinbehov 
hos børn og voksne ligger normalt mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. I et basal-bolus behandlingsregime kan 50–70% af dette behov dækkes med NovoRapid og resten med et mellemvirkende el. langtidsvirkende insulinpræparat. Tilpasning 
af dosis kan være nødvendig, hvis patienterne øger deres fysiske aktivitet, ændrer deres normale diæt el. ved anden samtidig sygdom. Ældre (>65 år): NovoRapid® kan anvendes til ældre patienter. Monitorering af glucose skal intensiveres hos 
ældre patienter og doseringen af insulin aspart skal tilpasses individuelt. Nedsat nyre- og leverfunktion: Nedsat nyre- el. leverfunktion kan reducere patientens insulinbehov. Monitorering af glucose skal intensiveres og dosis af insulin aspart 
justeres individuelt hos patienter med nedsat nyre- el. leverfunktion. Pædiatrisk population: NovoRapid® kan anvendes til børn og unge i alderen 1 år og opefter, i stedet for opløseligt humaninsulin, når en hurtigt indsættende virkning kan være 
gavnlig. Sikkerhed og virkning af NovoRapid® hos børn under 1 år er ikke blevet klarlagt. Skift fra andre insulinpræparater: Ved skift fra andre insulinpræparater kan justering af NovoRapid® dosis samt dosis af basalinsulinet være nødvendigt. 
NovoRapid® har en hurtigere effekt og en kortere virkningsvarighed end opløseligt humant insulin. Når det injiceres subkutant ind i abdominalvæggen, vil effekten begynde inden for 10-20 minutter efter injektionen. Den maksimale effekt 
finder sted mellem 1-3 timer efter injektionen. Virkningen varer i 3-5 timer. Hyppig glucosemonitorering anbefales i overgangsperioden og i de første behandlingsuger. Administration: NovoRapid® er en hurtigtvirkende insulinanalog. Det indgives 
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GRAVIDITETSDIABETES – FOREBYGGELSE AF DIABETES EFTER FØDSLEN

pe, der modtog en standardiseret livsstilsintervention med hen-
blik på vægttab (kost- og motionsvejledning), en gruppe, der fik 
metforminbehandling eller en kontrolgruppe. 

Blandt kvinderne i livsstilsinterventionsgruppen så man en 53 
procent reduktion i risikoen for type 2-diabetes efter 3-5 år sam-
menlignet med kontrolgruppen(7). Efter 10 år var risikoen for at 
udvikle type 2-diabetes 35 procent lavere i livsstilsinterventions-
gruppen sammenlignet med kontrolgruppen(8).  Blandt kvinder i 
metformingruppen blev risikoen reduceret med 50 procent efter 
3-5 år og 40 procent efter 10 år.  

Amning ser også ud til at kunne nedsætte risikoen for at ud-
vikle type-2 diabetes blandt kvinder med tidligere GDM, og risi-
koen bliver mindre, jo længere tid man ammer, og jo mere af 
barnets kost, der dækkes med modermælk. 

Gunderson m.fl. undersøgte 522 kvinder med tidligere GDM 
og fandt, at de, der ammede fuldt havde lavere fasteglukose og 
lavere insulinniveauer 6-9 uger efter fødslen sammenlignet med 
kvinder med tidligere GDM, der primært benyttede moder-
mælkserstatning(9).

Ammeperiodens længde betyder tilsyneladende også noget. I 
et studie fra Tyskland havde kvinder med tidligere GDM, der am-
mede i mere end tre måneder, således en 46 procent nedsat risi-
ko for type 2-diabetes sammenlignet med GDM kvinder, der ikke 
ammede så længe(10). 

Vi ved altså, at sunde vaner med fokus på bevægelse, madva-

ner og amning er helt centrale for at kunne nedsætte kvindens 
diabetesrisiko. 

Vi ved dog mindre om, hvordan vi får familierne til at ændre og 
fastholde gode vaner allerede fra barnets første leveår, hvor der 
sker store omvæltninger, og hvor fokus ofte er på mange andre 
livsbegivenheder. Social støtte fra partner og øvrig familie er dog 
helt essentiel. En række studier har dokumenteret, at manglende 
social støtte opleves som en markant barriere for at ændre og 
fastholde gode vaner blandt kvinder med GDM både under og 
efter graviditeten(11).  

Fra dansk forskning ved vi også, at kvinderne oplever, at deres 
egen læge sjældent italesætter risikoen for type 2-diabetes samt 
mulighed for forebyggelse eller giver støtte til sunde valg(12). 

Et af de vigtigste mål for udviklingen af Face-it-indsatsen har 
derfor været at finde den rette balance mellem på den ene side at 
støtte familierne i sunde vaner i barnets første leveår og fremad-
rettet, og på den anden side ikke at belaste familierne unødigt. 

SKRÆDDERSYET INDSATS 

Face-it-indsatsen blev udviklet af Face-it-projektgruppen med 
baggrund i evidens, i tæt samarbejde med familier, der har haft 
graviditetsdiabetes, og i samarbejde med sundhedsprofessio-
nelle med kendskab til GDM eller svangeromsorg under gravi-
ditet og efter fødslen. Denne udviklingsproces har formet den 
overordnede ramme for indsatsen og de konkrete sundhedspæ-

Figur 1 Face-it-indsatsen er blevet udviklet i en fælles proces mellem familier i risiko for diabetes, sundhedsprofessionelle og forskere.
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programaktiviteter.
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DET BETYDER GRAVIDITETSDIABETES  
FOR FAMILIEN
 Ca. 3.000 gravide (ca. 4 % af alle gravide) får hvert år GDM. 

    ti år efter fødslen har ca. halvdelen udviklet type 2-diabetes
 Kvinderne har mere end syv gange højere risiko for at udvikle  

 type 2-diabetes end kvinder, der ikke har haft GDM
 Børnene har otte gange øget risiko for at udvikle type 

 2-diabetes, fire gange øget risiko for det metaboliske system og  
 dobbelt så høj risiko for at blive overvægtige
 Kvindernes partner har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes  

 med ca. 33 %. 
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dagogiske værktøjer, der er blevet udviklet(13). Den overordnede 
ramme for indsatsen i Face-it er et stærkt tværfagligt samarbejde 
mellem sundhedsprofessionelle både i hospitals- og primærsek-
toren (læger fra forskellige specialer, jordemødre, diætister og 
sygeplejersker, der møder familierne). Projektet foregår i et tvær-
sektorielt samarbejde på tværs af kommune, hospital og almen 
praksis. Ligeledes er der er kommet en ekstra dimension på 
sundhedsvæsenets sektorer, nemlig en digital komponent i form 
af en sundhedsapp. Igennem udviklingen af indsatsen blev det 
tydeligt, at selvom den praktiserende læge er ansvarlig for scree-
ning og opsporing af type 2-diabetes i familierne, så mente hver-
ken lægerne eller familierne, at det nødvendigvis er den praktise-
rende læge, der skal være primus motor i forebyggelse, herunder 
vaneændringer. I kvalitative interviews gav kvinderne udtryk for, 
at de gerne ville have støtte i hjemmet, men også at de forestillede 
sig, at digital støtte kunne være en fleksibel mulighed for dem til 
at holde fast i gode vaner(12). Som et resultat af dette, fungerer 
sundhedsplejersken derfor som den primære sundhedsprofessi-
onelle i Face-it, i tæt samarbejde med en digital sundhedsvejle-
der, samt de øvrige professionelle, der tager sig af familierne før 
og efter en graviditet med GDM.  

SUNDHEDSPÆDAGOGISKE VÆRKTØJER

Med udgangspunkt i erfaringer, eksisterende viden, interviews 
og de borgerinvolverende processer (figur 1) er Face-it-indsat-

KEYWORDS 
Helhedsorienteret familieindsats. Sundhedsplejersker. Vaneændringer i 
familien. Graviditetsdiabetes. Udsætte eller forebygge type 2-diabetes.  
Sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer.

sen tilrettelagt sådan, at den tager højde for målgruppens for-
skelligheder og tilbyder en fleksibel, skræddersyet støtte og vej-
ledning. 

Sundhedsplejersken har to sundhedspædagogiske værktøjer 
til rådighed: Familiehjulet og sundhedsappen LIVA. Begge værk-
tøjer er videreudviklet til Face-it, i tæt samarbejde mellem pro-
jektgruppen, sundhedsplejen og familierne. (Se figur 2 og 3,  side 
42-43).

Værktøjerne skal være med til at øge de nybagte familiers mo-
tivation og handlekompetence i forhold til sunde vaner, og tager 
udgangspunkt i familiens ressourcer, herunder sociale fællesska-
ber i og omkring familien. 

Familiehjulet er et interaktivt dialogværktøj, der indeholder 
seks temaer: Familie, venner og netværk, graviditetsdiabetes, ru-
tiner i hverdagen, mad, måltider og bevægelse. 

Særligt uddannede sundhedsplejersker taler med familierne 
om realistiske muligheder for ændringer inden for hvert tema på 
tre ekstra hjemmebesøg i barnets første leveår. Sundhedsplejer-
skerne tager udgangspunkt i familiernes ressourcer og behov for 
støtte. 

Den digitale støtte foregår via sundhedsappen LIVA. Den er 
særligt videreudviklet til projektet ved blandt andet at indeholde 
råd og vejledning tilpasset familien i barnets første leveår. Samt 
med et særligt fokus på at skabe sundhedskompetence og hand-
lekompetence, der rækker ind i det videre familieliv. 

Familierne bliver tilknyttet en særlig trænet sundhedsvejleder, 
som via appen og online-vejledning understøtter familien i at sæt-
te mål for sunde vaner. Det gælder for eksempel mål om at spise 
sammen i familien og få mere bevægelse ind i familiens hverdag. 

Familierne har mulighed for at sparre med andre familier i 
projektet i et online forum og for løbende dialog med og vejled-
ning fra deres sundhedsvejleder under hele projektperioden. 
Samlet set består Face-it-indsatsen af:  
• Tre ekstra sundhedsplejebesøg i familiens hjem i projekt-
perioden (3 til 12 måneder efter fødsel) 
• Familien tilknyttes endvidere en personlig sundhedsvejleder, 
som løbende understøtter og vejleder familierne digitalt via en 
app, eventuelt særligt målrettet nybagte familier. 

De sundhedspædagogiske værktøjer vil være til rådighed for 
interesserede, så snart Face-it-indsatsen er evalueret.

VIRKER FACE-IT?

Face-it-indsatsen afprøves og evalueres i et randomiseret for-
søg i perioden 2019-2022. Kvinder med GDM, som følges på 
Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Skejby og Oden-
se Universitetshospital inviteres til projektet under gravidite-
ten. Når kvinderne har født, undersøges familierne på Steno 
Diabetes Centrene i København, Odense og Aarhus, og 2/3 
får tilbudt Face-it-indsatsen, mens 1/3 fungerer som kontrol-
gruppe. 

Det randomiserede forskningsdesign er udførligt beskrevet 
i en studieprotokol(14).

Vores forventning er, at indsatsen vil føre til forbedringer, når 
det gælder amning, madvaner, bevægelse og trivsel. Samt øge fa-
miliernes evne til at forstå sundhedsbudskaber, navigere i sund-
hedsvæsenet, og dermed skabe sammenhæng i familiens kontakt 
med sundhedsvæsenet. 

Det er dog ikke kun effekten, Face-it-projektgruppen finder in-
teressant at undersøge. Mindst lige så vigtigt er det at undersøge 
selve processen i en sådan sundhedsintervention. Det gælder for 
eksempel det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige sund-
hedsprofessionelle på tværs af sektorer og samarbejdet mellem 
sundhedsplejerskerne og den enkelte familie. 

Vi undersøger også, hvilken ”dosis” af interventionen familien 
har modtaget, herunder antal digitale møder, samt hvorledes de 
sundhedspædagogiske værktøjer i Face-it påvirker familiernes 
sundhedskompetencer. 

Ambitionen med Face-it-indsatsen og de planlagte studier er 
således stor. Vi ønsker at bidrage til at skabe mest mulig viden om 
sundhed og sundhedsfremme. Ikke kun for moderen, men også 
for barnet og partneren, der begge er i særlig høj risiko for type 
2-diabetes og relaterede sygdomme. 

Samtidig forventes det, at den nye viden kan være til gavn for 
andre familier med lignende sundhedsmæssige udfordringer. 

Sidst, men ikke mindst, er det målet, at Face-it gennem den 
vedvarende inddragelse af alle aktører på området, også de for-
skellige sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer, vil skabe 
grobund for fælles udvikling og for nye veje i sundhedsfremme og 
forebyggelse. 

Figur 2  
Familiehjulet 
er et dialog-
værktøj, der kan 
øge familiernes 
sundhedskompe-
tence, og hjælpe 
dem med at tage 
informerede 
beslutninger om 
sundhedsvaner.
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Figur 3 
LIVA sundheds-
appen støtter 
familiernes vane-
ændringer ved 
hjælp af sundheds-
vejledning og 
feedback fra en 
sundhedsvejleder. 

Side i appen, hvor de personlige mål 
for mad og måltider defineres.

Motionsmål
defineres i den del af 

appen, som kan 
motivere til at øge

den fysiske aktivitet.

Side i appen  
til overblik over 

mål for generelle 
vaneændringer.
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Face-it, Steno Diabetes Center Copenhagen. Karoline Kragelund 

Nielsen, forsker, Steno Diabetes Center Copenhagen. Per Ovesen, 
professor, overlæge, Aarhus Universitetshospital. Peter Damm, 
professor, overlæge, Rigshospitalet. Ulla Kampmann, lektor, 
afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Samt øvrige videnskabelige medarbejdere: Anne Timm, ph.d.-
studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen. Emma Davidsen, 
videnskabelig assistent, Steno Diabetes Center Copenhagen. Line 
Hillersdal, adjunkt, Københavns Universitet. Maja Thøgersen, 
ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen. Nanna 
Husted, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet/ Steno Diabetes 
Center Copenhagen.
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