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Indledning: 

Overvægt og svær overvægt er ifølge WHOs definition en tilstand med abnorm eller excessiv 

fedtophobning i kroppen i en sådan grad, at det har helbredsmæssige konsekvenser.  

 

Den globale fedmeepidemi er en af årsagerne til øget morbiditet og muligvis også faldende 

fertilitetsrate i den vestlige verden. Data fra 2007-2008 viser, at 64 % af amerikanske kvinder var 

overvægtige med et BMI > 25 kg/m
2
, og 36 % var svært overvægtige med et BMI > 30 kg/m

2
 [1].  I 

flere europæiske lande er mere end halvdelen af kvinderne enten overvægtige eller svært 

overvægtige [2,3]. I Danmark er 20 % af de 16-24-årige kvinder overvægtige, stigende til 33 % 

http://www.dsog.dk/Documents%20and%20Settings/Bruger/Lokale%20indstillinger/Lokale%20indstillinger/Application%20Data/Microsoft/Skabeloner/hindsgavl_skabelon.dot#_Toc132447081
http://www.dsog.dk/Documents%20and%20Settings/Bruger/Lokale%20indstillinger/Lokale%20indstillinger/Application%20Data/Microsoft/Skabeloner/hindsgavl_skabelon.dot#_Toc132447082
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blandt de 25-34-årige og 40 % blandt de 35-44-årige. Seks procent er svært overvægtige blandt de 

16-24-årige kvinder, 11 % blandt de 25-34-årige stigende til 15% blandt de 35-44-årige  [4]. 

Overvægt og svært overvægtig er associeret med en øget risiko for hjerte-kar sygdomme, herunder 

hypertension, type 2 diabetes, galdeblæresygdomme, osteoarthrit og flere cancertyper, bl.a. 

endometrie-, bryst- og coloncancer. Herudover er prækonceptionel overvægt associeret med en øget 

risiko for graviditets- og fødselskomplikationer [5,6]. 

Overvægt og svær overvægt er relateret til nedsat graviditetschance pga. påvirket produktion af 

hypothalamiske gonadotropiner og steroider, nedsat ovulationshyppighed eller manglende ovulation 

og øget time-to-pregnancy (TTP).  

 

Definitioner og forkortelser:  

Body mass index (BMI) er ifølge WHO det mest anvendelige mål for overvægt og fedme på 

populationsniveau. WHO klassificerer vægt på følgende måde (inddelingen refererer til 

helbredsrisikoen ved forskellige grader af overvægt og gælder kun for voksne):   

 Klassifikation  
 Alternativ 

benævnelse  
BMI  (kg/m²)    Helbredsrisiko 

 Undervægt     
 <18,5  Afhænger af årsagen til undervægten 

 Normalvægt    18,5-24,9  Middel 

 Overvægt    >25   

 Moderat overvægt    25-29,9  Let øget 

 Svær overvægt  Fedme   >30   

 Klasse I  Fedme  30-34,9  Middel øget 

 Klasse II  Svær fedme  35-39,9  Kraftigt øget 

 Klasse III  Ekstrem svær fedme  >40  Ekstrem øget 

 

Nedenfor er BMI af hensyn til læsbarheden anført uden enheder (kg/m²). Referencer er anført i 

kantede parenteser [ ], mens evidensniveauer er anført i almindelige parenteser ( ). 

 

ART Assisted reproductive technology ~ assisteret befrugtning (IVF og ICSI) 

BMI Body mass index (kg/m
2
) 

ESHRE European Society of Human Reproduction and Embryology 

GWG Gestational weight gain 

ICSI Intracytoplasmatisk sperm injektion ~ mikroinsemination 

IVF In vitro-fertilisation 

IUI Intrauterine insemination 

PG BMI Pre-gestational body mass index 

WHR Waist-hip ratio 
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Afgrænsning af emnet: 

Denne guideline handler om sammenhængen mellem forhøjet BMI og behandlingsresultater med 

ovulationsinduktion, intrauterin insemination (IUI) og assisteret befrugtning (ART) dvs. in-vitro 

fertilisation (IVF) og mikroinsemination (ICSI). Guidelinen handler desuden om sammenhængen 

mellem forhøjet BMI og graviditets - og fødselskomplikationer samt langtidskomplikationer hos 

børn af overvægtige mødre. 

Denne guideline omhandler kun anovulation og polycystisk ovariesyndrom, der direkte relaterer sig 

til forhøjet BMI. Guideline omhandler ikke overvægt hos mænd. 

 

Litteratursøgningsmetode: 

Litteratursøgning afsluttet dato: Februar 2013 

 

Vi har søgt i PubMed og EMBASE fra 1980 og frem til december 2012. Søgeord/MESH terms:  

 

“BMI”, “Body Mass Index”, “Overweight”, “Obesity”, “Maternal obesity”, “Infertility”, “ART”, 

“IVF”, “IUI”, “Assisted Reproduction Technology”, “Complications, “pregnancy-complications”, 

“pre-eclampsia”, “GDM”, “VTE”, “OHSS”, “spontaneous abortion”, ”birth complications”, 

”postpartum hemorrhage”, ”stillbirth”, ”macrosomia”, ”shoulder dystosi”, “pregnancy”, “infant”, 

“asthma”, “neuropsychological disorder”, “death”, “malformation”.  

Limits (langtidskomplikationer): Human, 10 years. 

 

Der er ligeledes søgt direkte på artikler, som der er henvist til i de læste artikler. 

 

Resumé af kliniske rekommandationer 

 

Det tilstræbes, at   

1 ved BMI over 25 informeres om potentielle graviditets- og  

fødselskomplikationer forud for behandlingsstart  

2  ved anovulation og BMI over 25 informeres om at vægttab anbefales som  

primær behandling  

3 ved BMI over 30 anbefales vægttab og der informeres om mulighederne for vejledning i 

forhold til dette 

4 ved BMI >30 og alder < 35, såfremt AFC/AMH er aldersvarende, udsættes 

fertilitetsbehandling 3-12 måneder med henblik på at skabe tid til vægttabet 

5 ved alder > 35 år og BMI < 35 påbegyndes behandling umiddelbart, men vægttab anbefales 

6 ved et BMI over 35 anbefales særlig opmærksomhed med henblik på at undgå 

flerfoldsgraviditet, under hensyntagen til kvindens alder 

7 ved et BMI > 40 frarådes behandling 

8 ved hver behandlingsstart foretages objektiv vægtmåling i klinikken 
*AFC: Antral Follicle Count 

**AMH: Anti Müllersk Hormon 

 

  

Ovulationsinduktion 

 

Problemstilling 

Overvægt kan påvirke hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen og give menstruationsforstyrrelser og 

anovulation, men mekanismen bag er ukendt [1]. 
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I et amerikansk helbredsstudie med deltagelse af 116.678 sygeplejersker indgik en kohorte på 2.527 

gifte kvinder, som havde forsøgt at blive gravide i et år eller mere. I dette studie blev vægt i 18-års 

alderen sat i relation til ovulatorisk infertilitet. Kvinder med BMI over 23,9 havde en signifikant 

øget risiko for infertilitet [2] (2b).   

I en senere spørgeskemaundersøgelse blev data indsamlet prospektivt for 830 kvinder med 

ovulatorisk infertilitet og en referencegruppe på 26.125 graviditeter i en periode fra 1989 til 1995. 

Der blev her påvist en U-formet association mellem BMI og ovulatorisk infertilitet. Undersøgelsen 

pegede på, at 25 % af ovulatorisk infertilitet skyldes overvægt [3] (2b). 

Det abdominale fedt betyder mere end kropsvægten i forhold til reduktion af fekunditeten [4]. 

 

Polycystisk ovariesyndrom, PCOS 

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) findes hos 90-95 % af de kvinder, som søger fertilitetsklinikker 

med anovulation [5]. Mindst 40 % af kvinderne med PCOS er svært overvægtige og mere 

insulinresistente end vægt-matchede kvinder med normale ovarier [6] (2b).  

 

Ovulationsinduktion hos overvægtige 

Målet for ovulationsinduktion er mono-ovulatoriske cykli, og ved overvægt er vægttab 

førstebehandling [7]. 

 

Effekten af vægttab ved kalorierestriktion og/eller motion har været undersøgt i relativt få studier 

med få patienter, men med enslydende resultater. 

Det første studie fra 1992 [8] beskrev 11 anovulatoriske, svært overvægtige kvinder, der 

gennemførte diæt med kalorierestriktion til 1000 kcal i 6 måneder, og som tabte > 5 % af deres 

legemsvægt før behandling. Hos 9 af disse kvinder fandt man forbedret reproduktiv funktion, idet 5 

blev gravide, og 4 fik regelmæssig menstruation (4).  

Hollman et al. [9] beskrev 35 kvinder som gennemførte et vægtreduktionsprogram over 32 uger. 

BMI blev reduceret fra 35 (31,2-37,6) til 31,6 (28,2-35,7). Ti af disse kvinder (29 %) blev spontant 

gravide, og af disse havde 3 amenorrhoea og 5 oligomenorrhoea før vægttabet (4).   

Atten infertile kvinder med anovulation og PCOS med BMI mellem 27 og 45 gennemgik et 6 

måneders program med diæt og motion [10]. Ni af disse kvinder responderede på behandlingen og 

fik regelmæssig menstruation. To blev spontant gravide. De patienter, som responderede med 

regelmæssig menstruation, havde tabt i gennemsnit 2-5 % af deres startvægt og havde tabt 11 % af 

deres centrale fedt (4). 

I alt 87 kvinder med BMI ≥ 30 og infertilitet > 2 år indgik i et 6 måneders program, som 

inkluderede kostomlægning og motion [11]. De 67, som gennemførte studiet, tabte i gennemsnit 

10,2 kg ± 4,3 kg. Af de 81 %, som var anovulatoriske ved studiestart, opnåede 90 % regelmæssig 

menstruation. Spontan ovulation blev opnået efter selv et lille vægttab, og samtlige kvinder havde 

BMI > 30 ved opnåelse af regelmæssig menstruation [11] (4).  

Anovulatoriske PCOS-kvinder som begyndte at ovulere efter vægttab havde tabt mere i vægt og 

abdominal fedt (vurderet ved DEXA) end de anovulatoriske PCOS-kvinder, som ikke opnåede 

ovulation [12].  

 

Medikamentel behandling med metformin. 

En mulig effekt af metformin er undersøgt i 14 RCT [13]. Alle studier er små og heterogene, og i de 

fleste studier er ikke foretaget intention-to-treat-analyser. Der er derfor ingen sikker konklusion 

(1a). 
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Bariatrisk kirurgi 

Bariatrisk operation er i dag ikke en anerkendt behandling til ovulationsinduktion [14].   

 

Resumé af evidens 

 

  Evidensgrad 

1 Fedme har negativ virkning på ovariefunktionen hos kvinder 

med PCOS. Central fedme korrelerer negativt med den 

reproduktive funktion 

2b 

2 Hos overvægtige/svært overvægtige kvinder med oligo-

amenorrhoea giver vægtreduktion mulighed for at opnå 

ovulation og spontan graviditet. 

4 

3 Metformin synes ikke at have sikker effekt på vægttab 1a 

4 Bariatrisk operation er i dag ikke en anerkendt behandling til 

ovulationsinduktion. 

5 

 

 

IUI- og IVF-behandling                                     

 

Problemstilling 

Konsekvenser af maternel overvægt og svær overvægt for IUI- og ART-behandling. 

 

IUI-behandling 

Kun få eksisterende studier har undersøgt, om højt BMI influerer på resultatet af IUI-behandling. 

Det seneste kohortestudie, som beskriver 1.189 ovulationsinduktions (OI)/IUI- behandlinger med 

gonadotropin-stimulation stratificeret på BMI, finder at overvægtige kræver højere gonadotropin-

dosis for at producere et tilstrækkeligt antal follikler [1] (2b). Men når gonadotropin-dosis er 

afstemt og optimeret, har overvægtige den samme chance for graviditet som normalvægtige 

kvinder. Undersøgelsen skelner ikke mellem patienter med anovulation og patienter med 

regelmæssig cyklus. I et tidligere studie indgik kun ovulatoriske kvinder, og her fandt man samme 

resultat. Ved superovulation og IUI kræver overvægtige kvinder højere gonadotropindosis, men de 

har samme cyklusfekunditet som normalvægtige kvinder.   

I et australsk kohortestudie med 5.089 påbegyndte superovulation/IUI cykli fandt man, at overvægt 

havde en gunstig effekt på graviditetschance (2b). Forfatterne konkluderede, at en af årsagerne 

kunne være at patienter med anovulation indgik, og dermed havde de overvægtige en mere gavnlig 

effekt af gonadotropinstimulation, da flere overvægtige er anovulatoriske [2]. Andre studier 

beskriver, at Waist-Hip-Ratio (WHR) kan være en bedre prædiktor for fekunditet end BMI [3-5] 

(2b). Wass et al. fandt ingen sammenhæng mellem BMI og graviditetschance, men kvinder med en 

WHR mellem 0,7 og 0,79 havde en graviditetschance på 29,9 %, hvorimod kvinder med WHR > 

0,80 havde en graviditetschance på 15,5 % (OR=0,4 95 % CI 0,2-0,9) [4]. 

På baggrund af den sparsomme litteratur er det ikke entydigt, hvordan overvægt influerer på 

resultaterne af superovulation og IUI-behandling (2b). Specielt er flere undersøgelser med opdeling 

på hhv. anvoulatoriske og normalt ovulerende kvinder ønskværdige.  

 

ART-behandling  

Tre meta-analyser omhandler betydningen af kvindens BMI og chancen for graviditet og fødsel af 

et levende barn efter IVF/ICSI-behandling [6-8]. Rittenberg et al. inkluderede 33 studier med i alt 

47.967 behandlingscykli. Resultaterne viser, at overvægtige og svært overvægtige kvinder havde 
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signifikant lavere graviditetschance (RR=0,89; 95% CI: 0,84 – 0,94) og lavere fødselsrate 

(RR=0,84; 95% CI: 0,76 – 0,92) ved fertilitetsbehandling sammenlignet med normalvægtige 

kvinder (BMI < 25 kg/m
2
) [7] (2a). Tilsvarende finder Maheshwari et al. med 37 inkluderede 

studier en lavere graviditetsrate (OR=0,71; 95% CI 0,62-0,81) og behov for øget dosis af 

gonadotropiner for kvinder med BMI > 25 kg/m
2 

ved IVF/ICSI behandling. Data var ikke 

sufficiente til at vurdere sammenhængen mellem fødselsrater og forhøjet BMI [6]. Rittenberg et al. 

Fandt, at chancen for fødsel af et levende barn efter fertilitetsbehandling var nedsat med 9 % (95% 

CI 2-15%) hos overvægtige kvinder og 20 % (95% CI 12-29 %) nedsat for kvinder med BMI > 30 

[7] (2a).  

Koning et al. samlede 27 studier omhandlende succesraten for fertilitetsbehandling og betydningen 

af BMI. Her fandt man en samlet OR på 0,90 (95% CI 0,82-1,0) for fødsel af et levende barn hos 

overvægtige kontra normalvægtige kvinder. Samme gruppe fandt en samlet OR på 1,01 (95% CI 

0,75-1,4) vedr. chancen for ongoing graviditet og en OR på 0,94 (95% CI 0,69-1,3) for en positiv 

graviditetstest [8] (2a). 

Flere studier berører hypotesen om en dosis-respons sammenhæng mellem stigende BMI og 

faldende succesrate ved fertilitetsbehandling [7, 9]. Et kohortestudie på 4.609 primære 

behandlingscykli viste, at kvinder med 30 ≤ BMI < 35 kg/m
2
 havde 37 % lavere chance for at føde 

et levende barn sammenlignet med normalvægtige kvinder. Kvinder med et BMI på 35-39 og >40 

havde 61-68% lavere chance for fødsel af et levende barn [10] (2b). 

I alle tre meta-analyser er der betydelig metodologisk og klinisk heterogenitet mellem de 

inkluderede studier. Rittenberg et al. samt Maheshwari et al. finder signifikant lavere graviditetsrate 

hos overvægtige og svært overvægtige kvinder, hvor Rittenberg et al. og Koning et al. fandt 

signifikant lavere fødselsrate hos samme gruppe sammenlignet med normalvægtige kvinder. 

Generelt indikerer de 3 meta-analyser, at overvægt og svær overvægt resulterer i dårligere chance 

for graviditet og fødsel efter fertilitetsbehandling (2a). 

Der er foreslået flere mulige forklaringer på sammenhængen mellem BMI og succesrate ved 

fertilitetsbehandling. Luke et al. fandt, at maternel overvægt gav lavere fødselsrate ved 

fertilitetsbehandling med både autologe og donoroocytter. Den negative effekt var mest udtalt ved 

anvendelse af autologe oocytter [11]. Dette tyder på en skadelig virkning af overvægt direkte på 

oocytten , der ikke udelukkende kan tilskrives kvaliteten af embryoet, som beskrevet i et tidligere 

studie [12]. 

Der foreligger ingen tilstrækkeligt store interventionsundersøgelser på vægttabsbehandling før ART 

og den efterfølgende chance for graviditet og fødsel.  To store multicenter-undersøgelser med 

intervention i form af ændret livsstil eller vægttab pågår aktuelt i hhv. Holland og Sverige [14] 

Et nyt prospektivt kohortestudie med i alt 170 kvinder som gennemgik 233 ART behandlinger 

samlede antropometriske mål før hver behandling [15] (2b). Resultaterne viste, at overvægt og svær 

overvægt medførte lavere chance for fødsel af levendefødt barn, og at vægttab medførte højere 

andel af metafase II-oocytter, men at vægttab ikke var relateret til andre kliniske udfald. Studiet har 

en begrænset størrelse, så resultatet bidrager ikke væsentligt til vores viden om, hvorvidt vægttab 

før ART behandling bedrer behandlingsprognosen. Mindre ikke-randomiserede studier har vist, at 

vægttabsbehandling kan forbedre chancen for graviditet ved alle typer af fertilitetsbehandling [16].  

  

Resumé af evidens 

 

  Evidensgrad 

1 Baseret på de eksisterende meta-analyser er det ikke muligt 

at fastsætte en specifik øvre cut-off grænse for BMI og ART 

behandling. 

2a 
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2 Overvægt og svær overvægt medfører lavere 

graviditetschance ved IVF og ICSI 

2b 

3 Overvægt og svær overvægt kræver højere doser af 

gonadotropiner til kontrolleret ovariel stimulation 

2b 

4 Der findes ingen evidens for at vægttab før IVF/ICSI 

behandling bedrer prognosen 

2b 

5 Det er ikke entydigt, hvordan overvægt influerer på 

behandlingsresultat efter IUI. De forelæggende studier 

skelner sjældent mellem kvinder, der ovulerer regelmæssigt 

og kvinder med anovulation. 

2b 

 

 

 

Graviditetskomplikationer 

 

Problemstilling: Graviditet har diabetogen effekt på kvinden og medfører hyperkoagulabilitet samt 

påvirket kredsløb med for eksempel venøs stase. Svær overvægt er kendt for at øge risikoen for 

såvel type 2 diabetes, hypertension, hjerte-kar-sygdomme, inflammation og meget andet. Overvægt 

og svær overvægt er associeret med graviditets- og fødselskomplikationer, som medfører øget 

morbiditet og mortalitet hos såvel mor som barn og deraf afledte øgede udgifter for samfundet. 

Risikoen er relateret til graden af overvægt/ svær overvægt. Det er velkendt at 

graviditetskomplikationer i sig selv er øget ved IVF singleton graviditeter. I en meta-analyse af 

Pandey et al., hvor man sammenlignede graviditetskomplikationer hos IVF/ICSI-gravide med 

spontant gravide, fandt man en øget risiko for hypertensive sygdomme såsom hypertension, 

præeklampsi, eklampsi (inkluderer 15 studier) og GDM (inkluderer 6 studier) med OR på 

henholdsvis 1,49 (95 % CI:1,39-1,59) og 1,48 (CI:1,33-1,66), men dette studie så ikke specifikt på 

effekten af højt BMI [1]. Om den øgede risiko ved ART graviditeter specifikt er relateret til 

overvægt er uvis.  Eksisterende data på graviditetskomplikationer hos overvægtige IVF-gravide er 

meget begrænsede, og vi har derfor anvendt resultater fra spontane graviditeter og medtaget 

følgende graviditetskomplikationer: Præeklampsi, GDM, venøse trombeembolier og spontan abort. 

 

Præeklampsi: Præeklampsi er hypertension, BT => 140/90 efter 20 gestationsuger, ledsaget af 

proteinuri. Præeklampsi ses i ca. 3 % af alle graviditeter og er hyppigere hos førstegangsfødende. 

Risikoen for præeklampsi øges med stigende BMI ved såvel spontane som IVF graviditeter [3] (2b). 

Ved overvægt (BMI > 25) ses en signifikant øget risiko for præeklampsi (OR 1,4-1,9), risikoen 

øges yderligere (OR 2,1-5,6) ved BMI> 30 og endnu mere ved stigende BMI med op til 4 gange 

øget risiko ved BMI > 40 [2,3,4,5,6,7,8]. Denne øgede risiko er vist at persistere efter kontrol for 

insulinresistens/GDM [5,8], og der er en lineær sammenhæng med BMI. Præeklampsi medfører 

øget morbiditet hos kvinden og fostret og er en af hovedårsagerne til maternel død. Præeklampsi 

kan føre til to livstruende tilstande: Eklampsi og HELLP-syndrom, som i nogle tilfælde medføre 

dødelig udgang for mor og barn. Præeklampsi kan også medføre neonatale komplikationer som 

præterm fødsel, væksthæmning og i værste fald perinatal død. 

 

Gestationel diabetes: GDM opstår i 2-3 % af alle graviditeter. Der er en lineær sammenhæng 

mellem stigende BMI og risikoen for GDM. Risikoen er øget allerede fra overvægt (BMI>25) og 

stiger proportionelt med stigende BMI [2,3,6-8] (2b). Dette er også påvist ved IVF graviditeter [3]. I 

et stor dansk populationsbaseret kohortestudie fandt man en OR på 3,5 for GDM hos overvægtige, 

spontant gravide. OR steg til 7,8 ved svær overvægt grad I og til 10,8 ved svær overvægt grad II [8]. 
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Lignende tal er vist i andre studier inklusive studier med IVF gravide [2,3,7]. ESHRE angiver, at 

risikoen for GDM er fordoblet hos overvægtige og stiger til 8 gange ved BMI>40 ved IVF 

graviditeter [2]. Gestationel diabetes medfører øget risiko for bl.a. præeklampsi, præterm fødsel, 

sectio, makrosomi og diabetes senere i livet [9]. 

 

Tromboembolier: VTE (venøse tromboembolier) er en mindre hyppig men alvorlig komplikation i 

graviditeten, som optræder med en rate på ca. 11/10.000 år blandt alle gravide. Det er vist, at IVF-

gravide formentlig har større risiko for venøs thromboemboli sammenlignet med spontant gravide 

[10,11] (3b), og der synes at være en multiplikativ sammenhæng med BMI [10]. Både svær 

overvægt og graviditet er kendte risikofaktorer for tromboemboliske episoder, og det er forventeligt 

at risikoen vil være synergistisk. I et dansk, populationsbaseret case-kontrol-studie fandt man en 

øget risiko for VTE hos gravide med BMI >30, OR 5,3 (95% CI: 2,1-13,5) [12] (3b). Risikoen var 

øget både under graviditet og i puerperiet med højest risiko under graviditeten. Svær overvægt var 

også associeret med øget risiko for lungeembolier, OR 14,9 (95% CI: 3,0-74,8) [12]. I et andet stort 

dansk populationsbaseret kohortestudie fandt man en øget risiko for tromboser hos overvægtige, 

men ikke hos svært overvægtige (2b). Forfatterne forklarer dette med udbredt brug af profylaktisk 

antikoagulationsbehandling til svært overvægtige og immobile gravide i Danmark. [8] Dyb venøs 

trombose kan kompliceres af lungeemboli eller posttrombotisk syndrom, og lungeemboli kan 

kompliceres af store lungeinfarkter og føre til død. 

 

Spontan abort: Overvægt og svær overvægt medfører øget risiko for spontan abort ved IVF- 

graviditeter (2a). Den øget risiko ses allerede ved BMI > 25 og stiger med graden af overvægt/svær 

overvægt [13,14,15,16].  ESHRE skriver at risikoen for spontan abort ved IVF er øget med 30 % 

hos overvægtige og svært overvægtige. I en metaanalyse af Masheshwari et al. fandt man at IVF-

gravide med BMI > 25 har en OR på 1,33 (95% CI: 1,06-1,68) for spontan abort sammenlignet med 

normal vægtige, OR steg til 1,53 (95% CI: 1,27-1,84) ved BMI > 30 [13]. I en metaanalyse af 

Metwally et al. [17] fandt man lignende resultater, med en OR på 1,67 (95% CI: 1,25-2,25) ved 

BMI > 25. Dette var uafhængigt af konceptionsmetoden. Tilsvarende sås i en metaanalyse af 

Rittenberg et al. en signifikant øget risiko for spontan abort hos IVF gravide ved BMI > 25, RR 

1,31 (95% CI: 1,18-1,45). Ved subgruppeanalyse for overvægt (BMI 25-29.9) fandt man en RR på 

1,24 (95% CI: 1,13-1,35) [14]. I et kohortestudie af Wang et al. fandt man øget risiko for spontan 

abort hos overvægtige IVF gravide med stigende BMI, OR 1,29 (95% CI: 1,00-1,66), 1,71 (95% CI: 

1,20-2,43), 2,19 (95% CI: 1,27-3,78) hos overvægtige, svært overvægtige grad I respektive grad II 

[16]. I et dansk studie blandt 487 IVF/ICSI-patienter fandt man lavere igangværende graviditet hos 

svært overvægtige kvinder [18]. 

 

Resumé af evidens 

 

  Evidensgrad 

1 Risikoen for spontan abort øger proportionelt med graden af 

overvægt og ses allerede ved BMI over 25 

2a 

2 Risikoen for præeklampsi øges med stigende BMI. Den er 

fordoblet ved BMI over 25, tredoblet ved BMI over 30 og 4 

gange øget ved BMI over 40 

2b 

3 Risikoen for gestationel diabetes er over tredoblet allerede 

fra BMI over 25 og stiger proportionelt med stigende BMI 

2b 

4 Risikoen for både tromboembolier og lungembolier er øget 

ved BMI over 30 

2b 
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Fødselskomplikationer 

 

Problemstilling  
Fødselskomplikationer ved overvægt/svær overvægt hos IVF gravide. 

Overvægt og svær overvægt øger risikoen for forskellige antenatale, intrapartum, postpartum og 

neonatale komplikationer så som overbåren graviditet, igangsættelse, macrosomia, skulderdystoci, 

forlænget varighed af fødsel, øget blodtab, sectio og neonatal indlæggelse [1]. 

 

Overbåren graviditet og igangsættelse: Overbårne graviditeter er associeret med øget risiko for 

intrapartum og postpartum obstetriske komplikationer og øget perinatal sygelighed og dødelighed. I 

forsøg på at undgå risiko for mor og barn bliver overbårne graviditeter ofte igangsat. Prisen for 

igangsættelse inkluderer imidlertid øget risiko for intervention såsom sectio og instrumentiel 

vaginal fødsel. Mens nogen mener at igangsættelse per se er ansvarlig for øget intervention, er der 

stigende evidens for at kvinder, der går over terminen, er i øget risiko for intervention uanset om 

fødslen er igangsat eller ej [2]. Denison et al fandt i et kohortestudie med 143.519 primipara at 

median BMI målt i første trimester var højere hos de kvinder der fødte efter terminen sammenlignet 

med dem, der fødte til terminen. De fandt yderligere, at jo højere maternel BMI des lavere var 

chancen for spontan fødsel til terminen (OR=1,21 95% CI 1,15-1,27); 1,0; 0,71(95% CI 0,69-0,74); 

0,57 (95% CI 0,54-0,60) og 0,43 (95% CI 0,40-0,47) for BMI på hhv. <20; 20 til<25,; 25 til<30; 30 

til<35 og > 35) [3] (2b). Usha Kiran et al. fandt i et populationsbaseret kohortestudie også flere 

overbårne graviditeter (OR=1,4 (95% CI 1,2-1,7)) og igangsættelser (OR=1,6 (95% CI 1,3-1,9)) 

ved BMI over 30 [1] (2b). 

Wolfe et al. fandt øget risiko for mislykket igangsættelse ved stigende BMI defineret ved sectio 

efter forsøgt igangsættelse, OR=1,69 (1,60-1,79); 2,13 (95% CI 2,0-2,29) og 2,73 (95% CI 2,53-

2,69) for BMI på henholdsvis 30-34,9; 35-35,9 og >40 [4] (2c).  

 

Sectio og instrumentel fødsel: Flere studier har vist, at overvægtige kvinder, der får lavet sectio, 

oplever flere komplikationer som øget blodtab, længere operationstid, dyb venetrombose og 

sårinfektion samt potentielt problemer med anlæggelse af regional anæstesi [5,6]. I et review 

inkluderende 11 artikler var komplikationsraten ved sectio øget med 50% hos overvægtige og mere 

end fordoblet hos svært overvægtige sammenlignet med normalvægtige[5]. 

Ovesen et al. fandt i et dansk populationsbaseret studie stigende antal af planlagte og specielt akutte 

sectioer ved stigende BMI: OR=1,16 (95% CI 1,12-1,19); 1,29 (95% CI 1,24-1,34); og 1,44 (95% 

CI 1,37-1,52) for BMI på hhv. 25-29; 30-34 og >35 (planlagte), og OR=1,41 (95% CI 1,37-1,44); 

1,73 (95% CI 1,67-1,80); 2,11 (95% CI 2,01-2,21) (akutte) [5]. Et andet dansk historisk 

kohortestudie viste en stigning i sectio-hyppighed fra 14,7 % hos normalvægtige til 22 % hos svært 

overvægtige (OR 1,6; 95% CI 1,3-2,1) [7], mens Yu et al fandt en betydelig større stigning i 

sectiofrekvens på hhv. 20,7 % i kontrolgruppen, 33,8% i overvægtsgruppen og 47,4 % i den svært 

overvægtige gruppe. Antallet af både elektive (8,5 vs. 4 %) og akutte sectio (13,4 vs. 7,8 %) var 

næsten dobbelt så høj hos de svært overvægtige sammenlignet med de normalvægtige [8]. Usha 

Kiran et al. fandt ligeledes, at blandt dem der fik lavet sectio, var akut sectio mere hyppig end 

planlagt sectio hos kvinderne med et BMI over 30 [1]. Cedergren fandt i et svensk 

populationsbaseret kohortestudie med 805.275 graviditeter en højere risiko for sectio hos 

overvægtige klasse III sammenlignet med normalvægtige (OR 1,76 (95% CI 1,72-1,80); 2,32 (95% 

CI 2,22-2,24); 2,69 (95% CI 2,49-2,90) for BMI på hhv. 29-35, 35,1-40 og >40. Studiet viste 

desuden en øget risiko for instrumentel forløsning (OR 1,16 (95% CI 1,12-1,21); 1,18 (95% CI 
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1,09-1,28) og 1,34 (95% CI 1,16-1,56) for BMI på hhv. 29-35, 35,1-40 og >40) [9]. Denne 

sammenhæng forsvandt dog ved restriktion til første fødsel i studieperioden.  

Det er et konsistent fund, at sectiofrekvensen stiger ved stigende BMI, og at det specielt er antallet 

af de akutte sectioer, der stiger (2b).  

 

Macrosomi og skulderdystosi: Flere studier viser en stigende tendens til macrosomi ved stigende 

BMI. Macrosomi kan vanskeliggøre vaginal fødsel og medføre øget risiko for fødselsskader hos 

både mor og det nyfødte barn. Derudover ses øget risiko for skulderdystosi [10]. Der findes i 

litteraturen forskellige definitioner af macrosomi skiftende mellem fødselsvægt over 4000g hhv. 

4500g. Flere studier viser stigende risiko for macrosomi med stigende BMI. I et amerikansk 

kohortestudie med 64.272 fødsler fandt man en fordobling af tilfældene af macrosomi ved BMI 

mellem 30 og 40, OR 1,9 (P < ,0001) og en mere end tredobling ved BMI over 50 sammenlignet 

med normalvægtige [6]. Cedergren fandt ligeledes stigende hyppighed af macrosomi med stigende 

BMI, med en næsten 4 gange øget risiko for macrosomi ved BMI over 40 sammenlignet med 

normalvægtige (OR 2,20 (95% CI 2,14-2,26); 3,11 (95% CI 2,96-3,27); 3,82 ( 95% CI 3,50-4,16) 

ved BMI 29.1-35, 35.1-40 og >40) [9] (2b).  

Flere studier har vist en 3 til 4 gange øget risiko for skulderdystosi ved svær overvægt. Risikoen er 

imidlertid allerede fordoblet ved BMI over 30 [7, 10] Ovesen et al. fandt i et dansk poulations-

baseret studie en ca. 3-fold stigning i macrosomi (vægt > 4500g) ved BMI > 35 sammenlignet med 

normal vægtige (OR 1,62 (95% CI 1,55-1,69); 2,15 (95% CI 2,03-2,29); 2,74 (95% CI 2,55-2,95) 

ved BMI hhv. 25-29, 30-34 og >35). Studiet viste desuden signifikant øget risiko for skulderdystosi 

svarende til alle grader af overvægt (2b). Denne association forsvandt imidlertid, når der blev 

korrigeret for maternel alder, paritet, rygning under graviditet, gestationsalder, fødselsvægt, GDM, 

køn og kalenderår. Man fandt imidlertid ikke én faktor, der var årsag til den ændrede signifikans, 

men konkluderede at det måtte dreje sig om en interaktion mellem flere faktorer [5]. 

 

Post partum blødning: Forhøjet BMI er en risikofaktor for post partum blødning. Heslehurst et al. 

fandt i en metaanalyse af 49 artikler en signifikant øget risiko for post partum blødning for både 

overvægtige og svært overvægtige med en samlet OR på 1,24 (95% CI 1,20-1,28) [11]. Cedergren 

fandt en proportionelt stigende risiko ved stigende BMI (OR 1,19 (95% CI 1,15-1,23); 1,36 (95% 

CI 1,25-1,48) og 1,70 (95% CI 1,45-1,98) for BMI på hhv. 29,2-35, 35,2-40 og >40 [9]. Ovesen et 

al fandt derimod ingen øget risiko i nogen af overvægtsgrupperne. Dette forklares ved manglende 

definition af post partum blødning i mange studier samt problemerne med korrekt  estimering af 

blodtab i klinikken [5] (2a).  

 

Dødfødsel: Dødfødsel er heldigvis sjælden, men en yderst alvorlig komplikation. Der ses i Danmark 

2-5 dødfødsler per 1000 fødsler [12]. I en meta-analyse af Flenady et al., der omfattede 96 artikler, 

fandt man at prægravid overvægt og svær overvægt tilsammen var den største modificerbare 

risikofaktor for dødsfødsel sammenholdt med maternel rygning, maternel alder, primiparitet, 

abruptio placentae, prægravid maternel diabetes eller hypertension og lav fødselsvægt (2a). I 5 

studier der undersøgte risikoen for dødsfødsel hos overvægtige var den samlede OR 1,23 (95% CI 

1,09-1,38) sammenholdt med normalvægtige. Fire studier undersøgte den stigende risiko for 

dødsfødsel ved svært overvægtige og fandt en samlet OR på 1,63 (95 % CI 1,35-1,95) sammenholdt 

med normalvægtige (13). Nøhr et al. fandt i et stort dansk studie ligeledes en stigende risiko for 

dødfødsel med stigende BMI (OR 2,0 (95% CI 1,4-3,0) ved BMI 25-29,9 og 3,4 (95% CI 2,1-5,5) 

ved BMI > 30, korrigeret for præeklamsi, hypertension og diabetes mellitus (2b). Risikoen for 

fosterdød steg gennem graviditeten fra uge 14 med størst risiko efter uge 40 [12]. Cedergren fandt 

lignende resultater med en næsten 3 gange så stor risiko for dødsfødsel hos svært overvægtige 
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klasse III (BMI >40) sammenlignet med normalvægtige (OR 2,79 (95% CI 1,94-4,02)). Ved BMI 

29.2-35 og 35.1-40 viste studiet en OR på hhv. 1,79 (95% CI 1,59-2,01) og 1,99 (95% CI 1,57-

2,51) [9]. Der er således konsistent fundet øget risiko for dødfødsel ved stigende BMI med størst 

risiko efter uge 40 (2a). 

 

Resumé af evidens 

 

  Evidensgrad 

1 Stigende risiko for overbåren graviditet ved stigende BMI 2b 

2 Øget risiko for igangsættelse ved BMI over 30 2c 

3 Stigende risiko for planlagte og specielt akutte sectio ved 

stigende BMI 

2b 

4 Stigende risiko for macrosomi og skulder dystosi ved 

stigende BMI  

2b 

5 Proportionelt stigende risiko for post partum blødning ved 

stigende BMI 

2a 

6 Øget risiko for fosterdød ved BMI over 30 med størst risiko 

efter uge 40 

2a 

 

 

Opfølgning på børn 

 

Problemstilling: 

Der er kun begrænset litteratur angående komplikationer for børn født af kvinder med højt BMI 

efter ART. I de følgende afsnit er der brugt litteratur, som omhandler børn født af mødre med højt 

BMI, hvor der ikke foreligger oplysninger om graviditeten er opstået ved ART behandling. 

Desuden mangler der store interventionsstudier, som kan belyse, om et eventuelt vægttab nedsætter 

risikoen for komplikationer hos børnene. 

Ved belysning af langtidskomplikationer er der særligt stor risiko for, at resultatet er påvirket af 

confoundere som relaterer sig til hele opvæksten. Dette er baggrunden for, at der i dette afsnit er 

medtaget oplysninger om hvilke potentielle confoundere, der er korrigeret for i de forskellige 

studier. 

 

Overvægt hos børn og risiko for overvægt resten af livet 

Der er øget risiko for fedme hos børn født af kvinder med højt BMI. Flere kohortestudier viser, at 

der er en sammenhæng mellem højt maternelt BMI og fedme hos børnene også senere, når de bliver 

unge og voksne. Det er svært at eliminere confoundere, og det forbliver uvist om denne association 

repræsenterer en intrauterin påvirkning eller mere en simpel refleksion af fælles genetik eller livsstil 

[1] (3a). To studier viser, at hvis man sammenligner søskende født af kvinder, som har haft et stort 

vægttab efter en bariatrisk operation (BMI >40), så har børnene født før vægttabet et større BMI 

end de søskende, som er født efter bariatrisk kirurgi[2,3] (2b).  

Tal fra Den danske nationale fødselskohorte viser en justeret OR* på henholdsvis 1,7 (95 % Cl 1,1-

2,7); 1,6 (95 % Cl 1,0-2,6) og 2,2 (95 % Cl 1,5-3,4) for fedme hos 1-årige børn (def: BMI >95 

percentilen) født af mødre med BMI på henholdsvis 32,6 - <35; 35 - 37,5 og ≥37,5 [4] (2b). 

Dyreforsøg tyder på at fedme ikke kun medfører større afkom men også ændret fedt fordeling med 

øget antal fedtceller, øget intramuskulær fedtophobning og en nedsat muskelfiberudvikling [5] (2a). 
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*: justeret for alder, paritet, højde, rygning, alkohol forbrug, motion, social gruppe og faderens 

BMI. 

 

Misdannelser 

Kvinder med et højt pre-gestationel (PG) BMI har øget risiko for at føde et barn med misdannelser.  

Risikoen for misdannelser er generelt lav, og oftest er der tale om database- eller case-kontrol-

studier. Studier viser størst association mellem højt PG BMI og neuralrørsdefekter, 

hjertemisdannelser og læbe/gane-spalte men også en øget risiko for andre misdannelser [6].  

En metaanalyse viste, at der var dobbelt så stor risiko for neuralrørsdefekt (inkl. spina bifida og 

anencephali) ved PG BMI >29 og 3-gange så stor risiko ved BMI >38 sammenlignet med 

normalvægtige [7] (2a). Dette stemmer overens med et databasestudie med godt 1 mio. børn født i 

Sverige, hvor man fandt en OR på 4,08 (95 % Cl 1,87-7,75) for neuralrørsdefekt ved PG BMI >40 

kg/m
2
. OR for hjertemisdannelse var 1,49 (95 % Cl 1,24-1,8) og læbe/ganespalte 2,90 (95 % Cl 

1,27-2,86) ved PG BMI >40. Ved BMI ≥30 var der signifikant øget risiko for hydrocephalus, anal 

atresi, hypospadi, cyste nyre, klumpfod, omphalocele og diaphragma hernie. [8] (2c).  

Den eneste misdannelse, som børn af kvinder med højt PG BMI ser ud til at være beskyttet mod, er 

gastroschisis. To studier viser en OR på henholdsvis 0,19 (95 % Cl 0,10-0,34) og 0,42 (95 % Cl 

0,18-1,00) og en højere OR hos kvinder med PG BMI <18,5 [8,9] (2c).  

 

Øget risiko for respirations sygdomme. 

Flere studier kæder et højt PG BMI sammen med øget risiko for respirationssygdomme hos børn, 

herunder astma. Den direkte sammenhæng er ikke afklaret, men ved adipositas er der konstateret en 

højere koncentration af forskellige cytokiner herunder leptin, adiponectin, C-reaktivt protein, IL-6 

og TNF-alpha, som har pro-inflammatoriske egenskaber. Ændringen af de inflammatoriske faktorer 

er under mistanke for at nedsætte den immunologiske tolerance for antigener og dermed øge 

risikoen for allergi. 

I den danske nationale fødselskohorte var den justerede OR* for svær astma 1,87 (95 % Cl 0,87-

3,68) ved PG BMI >35 og 1,97 (95 % Cl 1,38-2,83) ved gestationel vægtøgning (GWG) >25 kg. 

Desuden finder man stigende odds ratio for andre respirationskomplikationer så som astmatisk 

bronkitis ved stigende PG BMI [10] (2b).  

Ovenstående data er sammenlignelige med resultater fra et norsk kohortestudie, hvor man finder en 

lineær sammenhæng mellem respirationskomplikationer (RS Virus, bronkitis og lungebetændelse) 

hos børn (6-18 mdr.) og højt PG BMI. Risikoen er 3,3 % højere (CI 1,2-5,3) for børn født af mødre 

med PG BMI >30 sammenlignet med normalvægtiges børns risiko [11].  

*Justeret for køn, alder, rygning, antal ældre søskende, maternel allergi anamnese og enten PG BMI 

eller GWG. 

 

Øget risiko for ændret neuro-psykologisk udvikling. 

Den neuro-psykologiske udvikling dækker i dette tilfælde over en bred vifte af 

udviklingsproblemer, og i litteraturen er der brugt adskillige test til at beskrive disse, hvilket gør det 

vanskeligt at sammenligne studier. 

Højt BMI under graviditet bliver kædet sammen med øget risiko for skizofreni, ADHD [12], nedsat 

indlæring, nedsat IQ [13] og følelsesmæssige problemer [14].  

I et review, der fokuserede på skizofreni baseret på 4 case-kontrol studier, konkludere man, at der er 

over 3 gange øget risiko for skizofreni ved højt PG BMI >30 sammenlignet med BMI <24 [15] (3a).  

Van Lieshout et al. beskriver i deres review sammenhængen mellem højt PG BMI og kognitiv 

udvikling, adfærd og følelsesmæssige problemer hos børn. Baseret på 12 studier konkluderer de, at 
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der ikke synes at være en sammenhæng, men at der på baggrund af den nuværende, sparsomme 

litteratur ikke er klar evidens for dette [16] (3a). 

 

Øget spædbarnsdødelighed 

Flere studier finder sammenhæng mellem øget neonatal / spædbarnsdødelighed og højt PG BMI. Et 

dansk studie baseret på den århusianske fødselskohorte viser en justeret OR*¹ 2,7 (95 % Cl 1,2-6,1) 

for neonatalt dødsfald (0-28 dage) for gruppen med et PG BMI ≥30. Dette svarer til 7,4 dødsfald 

per 1000 levendefødte mod 2,8 i gruppen af normalvægtige [17] (2b). 

Et lignende men større Amerikansk studie viser en justeret OR*² ved PG BMI ≥30 <40 på 1,23 (95 

% Cl 1,03-1,46) for spædbarnsdødelighed (1-12 mdr.) svarende til 7,25 døde per 1000 og ved PG 

BMI ≥40 10,72 døde per 1000. Der er stor forskel mellem afro-amerikanere og ikke-afro-

amerikanere, men denne forskel forsvinder ved PG BMI >40 [18] (2b).  

Chen et al. beskrev i et amerikansk case-kontrol-studie både neonatal- og spædsbarnsdødelighed (0-

12 mdr.) blandt 4.265 døde og 7.293 kontroller. Den justerede OR*³ var 1,46 (95 % Cl 1,23-1,73) 

for gruppen med PG BMI ≥30, men OR*³ steg til 2,87 (95 % Cl 1,98-4,16) hvis kvinden samtidigt 

tog mere end 0,45 kg på om ugen [19]. 

*¹Justeret for alder, højde, paritet, rygning, uddannelse, arbejdsstatus, alkohol, rygning, samboende 

og køn. 

*² Justeret for race, alder, civil status, uddannelse, tobak og svanger kontrol. 

*³ Justeret for race, alder, uddannelse, rygning, køn, levende fødte and paritet. 

 

Sen etablering af amning og øget risiko for at amning ikke etableres. 

Kvinder med et højt BMI ammer i en kortere periode og har ofte problemer med at etablere amning. 

Amning er vigtig for barnet både for den emotionelle udvikling og forebyggelse af en række 

tilstande. Der er flere forhold, der kan forklare sammenhængen mellem højt BMI og 

ammeproblemer. Det være sig både rent mekaniske problemer men også et lavere prolactinniveau i 

den tidlige amme periode [20] (2b). 

Nommsen-Rivers et al. fandt i et kohortestudie med 431 kvinder, at årsagen til forsinket 

ammeetablering (>72 timer) er multifaktuel. En af faktorerne var BMI ≥30 med en OR på 2,55 (Cl 

1,52-4,30) sammenlignet med normalvægtige [21] (2b).  

 

Resumé af evidens 

 

  Evidensgrad 

1 Børn og unge født af mødre med højt BMI har øget risiko for 

selv at få et højt BMI 

2b 

2 Kvinder med højt BMI har øget risiko for at føde et barn med 

misdannelser 

2a 

3 Der er øget risiko for respirationsproblemer for børn født af 

mødre med højt BMI 

2b 

4 Der er øget risiko for neonatal / spædbarnsdød hos børn født 

af mødre med højt BMI 

2b 

5 Kvinder med højt BMI har øget risiko for mislykket amme 

etablering 

2b 
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Andre relevante aspekter 

 

Problemstilling 

Økonomiske aspekter 

I nogle studier har man forsøgt at beregne de potentielle økonomiske konsekvenser af overvægt I 

forhold til fertilitetsbehandling. Forsøger man at beregne omkostningerne ved fertilitetsbehandling 

pga. overvægt, synes det rimeligt at medtage omkostningerne forbundet med graviditets- og 

fødselskomplikationer [1]. Sådanne beregninger er altid baseret på en række antagelser og 

forudsætninger, f.eks. type af behandling, medicinvalg, antal dages behandling, og betydningen af 

en række andre faktorer, der kan påvirke graviditetschancen og komplikationsrisikoen. Uanset 

hvilke antagelser der gøres, ser det imidlertid ud til, at omkostningerne ved at opnå en graviditet er 

højere for overvægtige end for normalvægtige, anovulatoriske kvinder [1] (2b). For overvægtige 

kvinder er omkostningerne ca. 50% højere, for svært overvægtige op til 100% højere [1] (2b). Ikke 

desto mindre er omkostningerne forbundet med fertilitetsbehandlingen små sammenlignet med 

omkostningerne relateret til graviditets- og fødselskomplikationer [1, 2] (2b). Sidstnævnte 

omkostninger er uden sammenhæng med konceptionsmåden. 

 

Omtrentlige omkostninger til fertiltetsbehandling og 

behandling af overvægtsrelaterede 

graviditetskomplikationer per graviditet. Baseret på 

(Koning et al., 2010). 

ART-behandling eller 

graviditetskomplikation  

Estimerede 

omkostninger per opnået 

gravidtet (Euro) 

  

Ovulationsinduktion 250 

IUI 450 

IVF 1700 

Spontan abort 683 

Gestational diabetes mellitus 345 

Hypertensionssygdomme I 

graviditeten 

8250 

Kejsersnit 3350 

 

Stigmatisering og diskrimination 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder [3] beskriver i artikel 9: ”Retten til 

at indgå ægteskab og retten til at stifte familie sikres i overensstemmelse med de nationale love om 

udøvelsen af denne ret.” Der er i Danmark ikke lovgivning der beskriver muligheden for at 

begrænse adgangen til at stifte familie på baggrund af vægt. 

Der er begrænset viden om betydningen af vægttab i forbindelse med ART-behandling. Hvis 

vægttab ikke sikkert øger graviditetschancen, kan det diskuteres, om det er rimeligt at kræve 

vægttab af overvægtige og svært overvægtige forud for ART-behandling (5). 

 

Begrænsning af adgangen til fertilitetsbehandling pga. af vægt kan føre til stigmatisering [4], som 

igen kan forværre anden vægtrelateret sygdom [5] og medføre depression, lavt selvværd og negativ 

kropsopfattelse [6, 7] (2b). 
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Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen lægger blandt andet op til en indsats mod 

overvægt hos gravide. Det anbefales, at overvægtige gravide ikke tager lige så meget på i vægt 

under graviditeten som kvinder med en normal vægt. Desuden lægger anbefalingerne op til, at 

overvægtige vejes hyppigere under graviditeten, og at de får rådgivning om blandt andet kost og 

sund livsstil [8]. 

 

 

Resumé af evidens  

 

  Evidensgrad 

1 Omkostningerne ved at opnå en graviditet er højere for 

overvægtige end for normalvægtige, anovulatoriske kvinder 

2b 

2 Omkostningerne forbundet med fertilitetsbehandlingen er 

små sammenlignet med omkostningerne relateret til 

graviditets- og fødselskomplikationer 

2b 

3 Der er i Danmark ikke lovgivning der beskriver muligheden 

for at begrænse adgangen til at stifte familie på baggrund af 

vægt 

5 

4 Begrænsning af adgangen til fertilitetsbehandling pga. af 

vægt kan føre til stigmatisering, anden vægtrelateret sygdom, 

depression, lavt selvværd og negativ kropsopfattelse 

2b 

5 Sundhedsstyrelsen anbefaler særlige kontrolprogrammer for 

overvægtige gravide 

5 

 

 

 

Konklusion 

Baseret på den eksisterende litteratur, er det ikke muligt at fastsætte en specifik cut-off grænse for 

BMI og fertilitetsbehandling. Det vurderes ikke desto mindre, at det er fornuftigt at have en BMI-

grænse for fertilitetsbehandling pga.: 

 

- Kraftigt øget risiko for kronisk sygdom ved BMI over 35 

- Behov for højere doser FSH, og behov for flere behandlinger jo højere BMI  

- Mindre graviditetschance ved IVF/ICSI-behandling 

- Større risiko for alvorlige graviditets- og fødselskomplikationer jo højere BMI er 

- Øgede omkostninger i forbindelse med svangreomsorg, fødsel og mulige senfølger for mor 

og barn 
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