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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?
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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
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negative funn.
I perioden 2010-2015 utførte vi studien «Exercise Training In Pregnancy» (ETIP), en randomisert
kontrollert klinisk studie, ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim, Norge. Vi inkluderte 91
gravide kvinner med en kroppsmasseindeks 28, som ble tilfeldig fordelt i ei treningsgruppe eller ei
kontrollgruppe. Deltakerne i treningsgruppa fikk tilbud om veiledet standardisert trening tre ganger i
uken gjennom hele svangerskapet, i tillegg til vanlig svangerskapsomsorg, mens kontrollgruppa kun
mottok vanlig svangerskapsomsorg. Treningsøkten for kvinnene i treningsgruppa bestod av 35
minutter med moderat gange/løp på tredemølle og 25 min styrketrening. Deltakerne gjennomgikk
omfattende testing ved inklusjon (svangerskapsuke 12-18), på slutten av svangerskapet
(svangerskapsuke 34-37), ved fødsel og tre måneder etter fødsel.
Hovedmålet med studien var å se på om et tilbud om regelmessig trening i svangerskapet hos gravide
med overvekt/fedme kunne forebygge høy vektoppgang i svangerskapet. Andre viktige utfallsmål var
om treningen påvirket fødselsvekt hos barnet, og mors vektnedgang tre måneder etter fødsel. I tillegg
undersøkte vi effekt av trening på svangerskapsdiabetes, blodtrykk, fødselskomplikasjoner,
metabolske markører for mor og barn ved fødsel og tre måneder etter fødsel, og på fysisk aktivitet
under og etter svangerskapet.
Studien var basert på «intensjon om behandling» der alle tilgjengelige data ble inkludert i analysene,
uavhengig av hvor mye deltakerne i treningsgruppa trente. Vi gjorde også analyser der vi
sammenlignet kun de som trente etter protokollen, med kontrollgruppa.
Vi fant ingen forskjell i vektøkning i svangerskapet mellom treningsgruppa og kontrollgruppa, men
sent i svangerskapet hadde de som var med i treningsgruppa lavere blodtrykk og færre tilfeller av
svangerskapsdiabetes. Treningen i svangerskapet hadde ingen effekt på fødselsvekt hos barnet eller
risikofaktorer ved fødsel, men kvinnene i treningsgruppa hadde lavere nivå av insulin og mindre grad
av insulinresistens (HOMA2-IR-score) tre måneder etter fødsel. Rundt halvparten av kvinnene i
treningsgruppa trente etter protokollen.
Konklusjonen er at tilbud til gravide kvinner med overvekt eller fedme, om å delta i et standardisert
treningsopplegg i svangerskapet, ikke påvirket vekt, men reduserte risikoen for svangerskapsdiabetes
og forhøyet blodtrykk. Å delta i treningsgruppen forebygget redusert insulinsensitivitet, og kan
dermed bidra til å redusere framtidig risiko for utvikling av diabetes type 2. Vi fant ikke at trening i
svangerskapet medførte risiko for uheldige hendelser, og studien støtter gjeldende anbefaling om
regelmessig fysisk aktivitet og trening i svangerskapet også for kvinner med overvekt/fedme.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Det var vanskeligere å rekruttere deltakere til prosjektet enn vi hadde tenkt. Det tok derfor lengre tid
enn antatt å fullføre studien. Vi måtte også gjøre noen endringer i studieprotokollen underveis. Disse
endringene ble gjort for å kunne rekruttere flere deltakere og innebar å utvide tiden for inklusjon i
forhold til svangerskapsuke ved inklusjon, utvide kriteriet for kroppsmasseindeks (denne ble endret
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fra kroppsmasseindeks 30 til 28). Mange forskere og studenter har jobbet i dette prosjektet, og vi har
flere del-prosjekter som ennå ikke er ferdig. Vi har også en pågående studie hvor vi inviterer
deltakerne og deres barn tilbake til en ny undersøkelse fire år etter fødsel.
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