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Fysiologi, graviditet 

Plasmavolym ökar med ca 40-50 % 

40-50 % 

Röda blodkroppar ökar med 20-30 
% (80% hemoglobin-nivå) 

Slagvolymen och hjärtmuskelmassa     

ökar 

       



Fysiologi, forts 

Genomblödning till livmoder ↑ 

Njurgenomblödning ↑ 

Hudgenomblödning ↑ 

Kroppstemperaturen ↑ 

Ventilation ↑ 

 

 

 

 

 



Fysiologi, rektusdiastas 
Rektusdiastas 2 av 3 

Definition: > 2 fingrar 4.5 cm 
ovan eller nedan naveln 

Riskfaktorer: hög ålder, 
tvillinggraviditet, stort foster, 
multiparae, hög viktuppgång, 
tidigare kejsarsnitt (Fridén, Studentlitteratur, 
2011) 

 

 



Fysiologi, forts 
Förskjutning av 
kroppens tyngdpunkt: 
ökad svank 

Lumbago, 
bröstryggssmärta 

↓ Bukstöd 

 

 



Fysiologi 

Hormoner, relaxin 
mm               

Glatta muskler, 
ligament relaxerar  

Stressinkontinens, 
bäckenledssmärta, 
instabilitet leder 

 



Kvinnor och träning 

Tidigare:  

Sport och träning olämpligt 

Skada livmodern, infertilitet 

Idag: Mer proaktivt 

 



Bakgrund 

Alla vuxna rekommenderas 
regelbunden fysisk aktivitet av 
såväl aerob som 
muskelstärkande karaktär (FYSS, 
2017) 

 



Rekommendation 
 
30 minuters lätt till medelhård 
fysisk aktivitet, 5 till 7 dagar/v 
(ACOG, 2003) 



Graviditetsdiabetes 

Review: Skyddande effekt 
mot gestations-diabetes (Russo et 
al. 2015) 

Förbättrad glykemisk 
kontroll (Harrison et al. 2016) 

 



Livskvalitet 

↓ trötthet, 
stress, oro (RCOG. 

2006) 

↑ livskvalitet 
(Barakat et al. 2011, Tanguchi och 

Satu. 2016) 
 

 



. 

 

↑ Sömn 
(Baker et al. 2016) 

          



Depression 

Review: 
förebygga 
depression (Daley et al. 
2015) 

 



Viktkontroll 
Tvetydiga 
resultat 

↓ risk för kraftig 
viktuppgång 
(Bacchi et al. 2017, Laminas et al. 
2013) 

MEN, bäst 
resultat kost +    
motion 



Ryggsmärta 

↓ lumbago 
(Garshasbi, 2005) 

↓ smärta, 
↑funktion i 
ländrygg och 
bäckenled (Sklempe 
Kokic et al. 2017) 

 



Tromboser och ödem 

Träning under 
graviditeten 
förebygger och 
behandlar 
tromboser och 
ödem (Ochalec et al. 2017) 



Bäckenbottenträning 

↑ muskelstyrka 

Graviditet bra tid 
för BB-träning 
(Mendes et al. 2016) 



Yoga / mjuk träning 

Review: tecken 
på smärtlindring,  

↓ stress och 
depression 
(Kinser et al. 2017)  

 



Kejsarsnitt 

Review: ↓ 
kejsarsnitt (Barakat 

et al. 2011, Di Mascio et al. 2016) 
↓ risk akuta 
kejsarsnitt 
(Owe et al. 2016) 

 



Utfall förlossning 

↓ risk för förtidig födsel hos 
överviktiga/obesa (Magro-Malosso et al. 2017)  

 



Utfall förlossning 

Metaanalys: träning ger ingen 
negativ påverkan på 
graviditetslängd, födelsevikt mm 

(Magro-Malosso et al. 2017)  

Födelsevikt: träning minskar risken 
för låg födelsevikt (Leiferman and Everson, 

2003) /ger minskad födelsevikt (Jukic et al. 
2012)  

 



Utfall foster / bebis 
Review: variation i 
puls avgör fostrets 
allmänna hälsa och 
utveckling av 
nervsystemet. 
Träning under 
graviditeten tycks 
påverka fostret och 
det nyfödda barnets 
variation i puls (Dietz et 
al. 2016) 



Utfall foster / bebis 

Ökad cerebral 
mognad hos den 
nyfödda (Labonte-
Lemoyne et al. 2017) 



Träning leder till mer träning 

Träning under 
graviditeten ökar 
chans till träning 
postpartum 
(RCOG, 2006) 



Rektusdiastas 

32% av 
förstföderskor 12 
månader 
postpartum (Sperstad 
et al. 2016) 



Rectusdiastas forts 

Riskfaktorer: hög ålder, 
tvillinggraviditet, stort foster, flera 
graviditeter, hög viktuppgång, 
tidigare kejsarsnitt (Fridén, Studentlitteratur, 
2011) 

TrA-aktivering 

Inter-rect-distance ↓ vid TrA + curl 
up , ej enbart vid TrA (Lee et al. 2016) 

 



Träningsrekommendation 

Översikt av 11 nationella 
träningsriktlinjer (Evenson et al. 2014) 

• Konditionsträning  



Träningsrekommendation 

Översikt av 11 nationella 
träningsriktlinjer (Evenson et al. 2014) 

• ”Styrketräning” 
rekommenderas i 5 / 11 

 



Intensitet (Evenson et al. 2014) 

3/ 11 riktlinjer rekommenderar 
intensiv träning  

Övriga: lätt eller medelhård träning 

Några: 60-80% av maxpuls 

”Pratnivå” 

Borg 13-14  

 



Rekommendation, forts (Evenson et al. 2014) 

Börja gradvis! 

• Intensitet 

• Duration 

• Frekvens 



 
• Fall, trauma 

• Höghöjd >2500 meter 

• Hett klimat 

• Stillasittande (negativa effekter) 

Aktiviteter att undvika (Evenson et al. 2014) 



Tillfälligt träningsstopp (Evenson et al. 2014)  

•  Yrsel 

•  Andnöd 

•  Vaginal blödning 

•  Magsmärta 



Kontraindikation (Evenson et al. 2014) 

•  Anemi 

•  Ihållande blödning 

•  Svaghet i livmoderhals 

•  Multiparae 

•  Havandeskapsförgiftning 

•  Högt BT orsakad av graviditet 



Rekommendationer, FYSS (2017) 

Konditionsträning 
150 min/v 

BBT  
styrketräning 2 
ggr/v 

Undvika 
stillasittande 



Compliance till 
rekommendationerna 

 

1 av 6 följer 
träningsrekommendationen 
(USA, Europa) 

Nästan 50% (Lindqvist et al. 2016) 



Vilka tränar? 

Utbildning 

BMI 

Självskattad 
hälsa 
(Lindqvist et al. 2016) 



       Tidigare studier 

•  Ffa konditionsträning 

•  Lätt till medelhård intensitet 

•  6 RCT styrketräning 
 



      Bakgrund, avhandling 
Styrketräning 
gravida: 

Ett fåtal RCT 

↑ metabol 
kontroll (de Barros et al. 
2010. Brankston et al. 2004) 

Inga negativa 
effekter (Barakat et al. 
2009) 

 



      Bakgrund, avhandling 
•  Muskulär 

uthållighet 

•  ≥15 
repetitioner/ 
set 

•  <70 % av 1 
RM 

 
 





Bakgrund 
•  1/6 gravida följer 

träningsrekommendationen 

•  Kartlägga träningshinder och 
incitament (Marquez, 2009) 

•  Incitament? 

•  Gravidas träningsupplevelse 
(Hegaard et al. 2010) 

      



      Resultat 

. 



  Resultat 

Positiv påverkan på kropp och 
själ 

Normaliserar 
graviditetsrelaterade problem 

Ökad tilltro till den egna 
förmågan (self-efficacy) och 
ökad känsla av kontroll 

 



Resultat 

”Man går ändå upp i vikt så det 
är ganska skönt att känna att 
man har en stark kropp för att 
hantera det”  

 



  Resultat 
Träningsincitament 

   Del av ens livsstil 

   Förebygga 
graviditetsrelaterade problem 

   Hålla sig i form 

   Leva hälsosamt med tanke på 
fostret och sig själv 



  Resultat 
  Graviditetsrelaterade 

träningshinder 

  Fysiska begränsningar 

  Inte skada sig själv eller 
fostret 

  Osäkerhet/inkonsekvent info 

 
  



Resultat 

”Man visste inte, ska man träna 
när man är gravid, ska man 
inte bara bli tjock” 



  Resultat 
Hantera träningshinder 

Sänka träningsintensiteten 

Byta övningar/ träningsaktivitet 

Ändra målsättning med träning 

Vara extra lyhörd under 
träningspasset 



Slutsatser, studie I 

•  Friska gravida kvinnor tränar 
då incitamenten är starkare 
än hindren  

•  Styrketräning upplevs av 
dessa kvinnor som en 
lämplig träningsform 







Interventionsgrupp 
•  Två ggr/v 
(graviditetsvecka 
14–25) 

•  Lätt skivstång 
och viktplattor 

• Många 
repetitioner 

• Medelhård till 
hård intensitet 



Exercise group 



Kontrollgrupp 

• Uppmuntrades till fysisk 
aktivitet 

• Träningsinformation 

• Hemträningsprogram 

• Telefonuppföljning 



      Resultat 

. 



    Resultat 

Ingen skillnad 
• Livskvalitet 

• Smärtlokalisation LBPP 

• Fysisk styrka 

• Blodtryck 

• Självskattad fysisk funktion 



Resultat, aktivitetsnivå 



Intervention 
Group (n=38) 

Control Group 
(n=34) 

Födelsevikt 
(gram) 

3561 (±452) 
(p=0.02) 

3251 (±437) 

Födelselängd 
(cm) 

50.7 (±2.1) 
(p=0.10) 

49.4 (±2.6) 

Gestationslängd 
(dagar) 

280.1 (±12.5) 
(p=0.16) 

276.7 (±7.7) 

Barnets vikt & längd samt gestationslängd 
(medelvärde ±SD).  



Diskussion, metod (II) 

• Båda grupperna fysiskt aktiva 

• Graviditeten: variablerna        
fluktuerar, RCT viktiga! 
 



Slutsats 

Medelintensiv styrketräning 
lämplig träningsform för friska 

gravida 





Studie III. Kardiovaskulära 
effekter hos den gravida kvinnan 
under styrketräning och stavgång 

 
 

 

Exercise in pregnancy: momentary, 
hemodynamic responses to 
single sessions of aerobic 
exercise and resistance exercise. 
AOGS 2016:95 (9);1042-7. 

Petrov Fieril K, Glantz A, Fagevik Olsén M. 





Material och metod 

•  Puls, BT, RPE mättes vid 
baseline, efter 15, 30 min 
träning samt 5 min efter 
träning 

 
 











Slutsats 

Kardiovaskulära svar (BT, puls) 
samma under styrke- 
respektive konditionsträning 
och inom hälsosamma värden. 

Styrketräning upplevs mer 
intensiv än konditionsträning. 

 





Kliniska implikationer 

•  Avhandlingens resultat kan 
användas vid uppdatering av 
nationella tränings-riktlinjer 



Framtida forskning 

•  Fler RCT styrketräning 
(stillasittande/ ländryggssmärta/ 
nedsatt livskvalitet etc.) 

•  Riskgraviditeter? 

 



  Tack för din 
 uppmärksamhet! 


