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Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsdiabetes. 

 

Om høringen: De nye anbefalingene i kapitlet er i tillegg basert på ny epidemiologisk og 

demografisk kunnskap, samt ny kunnskap om etiologi og behandling av svangerskapsdiabetes. 

Det har i de siste 10-15 årene vært en økning i både alder og vekt (BMI) hos gravide. 

 

Økningen i fedme og svangerskapsdiabetes er ifølge Hdir bekymringsfull, også fordi disse 

tilstandene gir økt risiko for fedme og diabetes i neste generasjon.  I revisjonen er det også lagt 

vekt på forebyggende tiltak. Dette er ifølge Hdir i tråd med endringer i folkehelselovgivningen, 

ny kommunehelselov, Samhandlingsreformen, strategi for innvandreres helse og strategi for 

ikke-smittsomme sykdommer. 

 

Målgruppene for retningslinjen er: 

 Fastleger og annet helsepersonell ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Spesialisthelsetjenesten, ettersom hoveddelen av behandlingen og oppfølgingen av 

    kvinner med svangerskapsdiabetes er en spesialistoppgave  

 Beslutningstakere i helsevesenet både kommunalt og regionalt 

 

Revisjonen har lagt vekt på å beskrive henvisnings- og samhandlingsrutiner med 

spesialisthelsetjenesten med den hensikt å styrke kompetansen hos fastleger (og annet 

helsepersonell i primærhelsetjenesten som har oppfølgingsansvar for de gravide) og gi dem 

trygghet til å håndtere de gravide med risiko for uheldige svangerskapsutfall. Legeforeningen 

ønsker tilbakemelding på om retningslinjene svarer på dette. 

Les om høringen: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-

svangerskapsdiabetes#omfang,-avgrensning-og-målgrupper- 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 12. 

august 2016. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer. 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 
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