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Denne brosjyren er utarbeidet  i samarbeid med ernæringsfysiolog Celine Bjercke.  Takk også 
til sykepleier Ellen Eriksen, Fertilitetsklinikken Sør og sykepleier Anne-Mette Monge Hallan,
Fertilitetssenteret.
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Formål med brosjyren

Denne brosjyren er laget til informasjon og hjelp for overvektige kvinner som
ønsker å bli gravide.

Begrepet overvekt brukes om en tilstand hvor det er et overskudd av fett på
kroppen i forhold til det som er ønskelig. Overvekt er et økende problem i den
norske befolkningen, og dette får konsekvenser for helsen.

Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at overvekt og mangelen på 
informasjon hemmer muligheten til å bli gravid.

Denne brosjyren vil gi deg kunnskap og motivasjon til å komme i gang med å
redusere vekten gjennom et sunnere kosthold- og mosjonsvaner.

Dette vil øke dine muligheter for en sunn graviditet og fødsel!
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Hvorfor reduserer overvekt muligheten for å bli gravid?

Hormoner
Ordet hormon er gresk og betyr ”sette i gang”.  Hormoner er kroppens kjemiske
budbringere. De mottar og leverer beskjeder til cellene, og dette påvirker de
biokjemiske prosessene i kroppen. Hvis det oppstår en ubalanse i et av
hormonene vil dette påvirke de andre. Det er derfor viktig å tilføre kroppen 
optimal ernæring og holde seg fysisk aktiv slik at kroppen opprettholder en god
hormonbalanse.

Eggløsning
Fettvevet kan betraktes som et hormonproduserende organ. Hormonene fra
fettvevet har en viktig innflytelse på de hormonene som regulerer 
menstruasjonssyklusen, den naturlige utviklingen av egg og eggløsning.

Både undervekt og overvekt kan gi eggløsningsproblemer. Det er godt
dokumentert at overvekt hos både kvinner og menn reduserer sjansen for å bli
gravid. Imidlertid er det vist at et vekttap på 5-10 % av totalvekten kan være nok
til å få eggløsningen i gang. 

Noen kvinner må gjennomgå en hormonbehandling for å oppnå graviditet. 

Overvekt hemmer virkningen av denne behandlingen.

Menstruasjonshjulet

FollikelfaseLutealfase 

Eggløsning

Infertil

Fertil

Sannsynligvis 
infertil
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Hormonbalanse hos overvektige kvinner

Insulin:                             Et livsviktig hormon med mange oppgaver i kroppen. 
                                           Viktigste oppgave er å regulere blodsukkeret. 
Androgener:                 Fellesbetegnelse for mannlige kjønnshormoner.

Overvekt kan medføre hormonforstyrrelser som høyt insulinnivå i blodet. Dette
kan igjen føre til mer produksjon av androgener fra binyrer og eggstokker. Økt
androgennivå i blodet vil kunne hemme eggløsningsprosessen.  Dette er noe av
grunnen til at overvektige kvinner har uregelmessige menstruasjoner, eller
mangler dem helt.

En vektreduksjon kan bidra til å normalisere insulinnivået, dermed faller også
androgennivået. Det kan igjen føre til spontan eggløsning og mer regelmessige
menstruasjoner.

Spontan abort
Risikoen for å abortere er større hos overvektige. Dette gjelder særlig tidlige
aborter. Årsaken til dette er ukjent, men et vekttap på 10 % har vist seg å kunne
normalisere abortrisikoen. 

«Risikoen for å abortere er større hos overvektige”
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Komplikasjoner under graviditet
Overvekt øker risikoen for komplikasjoner under graviditet. 
Eksempler på dette er:

Høyt blodtrykk
Blodpropp
Svangerskapsforgiftning
Svangerskapsdiabetes
For tidlig fødsel
Fødselskomplikasjoner
Økt fare for infeksjoner

Fødselen
For overvektige kvinner kan det være vanskelig å føde naturlig. Babyene er store,
og fødslene for overvektige blir ofte harde og langvarige. Skader på mor og
barn, og plutselig fosterdød kan forekomme. Flere ender opp med keisersnnitt.

”Overvekt øker risikoen for komplikasjoner under graviditet”
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Livsstilsendring

Å gjøre endringer i livet krever innsats – spesielt i starten.
Det handler om å innarbeide gode vaner over tid. Her kommer nøkkelordet
prioritering inn. Du må sette av tid til de tingene du vil gjennomføre. Ikke start
med alt på en gang. Begynn i det små og ta en endring av gangen. Noen end-
ringer vil gå av seg selv, mens andre må du jobbe mer for.

Hvorfor er kosthold og fysisk aktivitet så viktig?
Helse er fundamentet for trivsel, livsutfoldelse og overskudd. Vi har selv hoved-
ansvaret for vår helse. Livsstilen, hvordan vi velger å leve, får betydning for
hvordan helsen blir senere i livet.

Kosthold
For at kroppen skal kunne fungere optimalt, er det viktig med et sunt og
balansert kosthold. God ernæring betyr å få i seg riktig mengde næringsstoffer
fra mat og drikke i de rette kombinasjonene. De energigivende næringsstoffene
karbohydrater, fett og proteiner er viktige for å tilføre den energien vi trenger for
å overleve og fungere. Fett og proteiner fungerer i tillegg som kroppens 
byggesteiner. 

Vitaminer og mineraler gir ikke energi, men er livsnødvendige for en lang rekke
prosesser i kroppen vår. Blant annet er de helt nødvendige for reguleringen av
kroppens stoffskifte.  I tillegg er de viktige for blodsirkulasjonen, nervesystemet
og i oppbygging og vedlikehold av muskler, skjelett, hud og slimhinner.

For å dekke behovene kroppen har, gjelder det å spise sunt og variert. Spiser vi
mer enn vi trenger vil den overflødige energien lagres som fettvev.
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Fysisk aktivitet
Kroppen vår er skapt for bevegelse. Fysisk aktive mennesker lever lengre og har
bedre helse enn de som ikke er aktive. Alle funksjoner i kroppen fungerer bedre
når kroppen er regelmessig aktiv. Dette gjelder blant annet apetittregulering,
fordøyelse av mat og søvn. Fysisk aktivitet er alle bevegelser med kroppen som
resulterer i økt forbruk av energi.

”Kroppen vår er skapt for bevegelse”
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Hvordan legge om livsstilen?

Det er ofte lett å kjenne igjen tankegangen ”jeg skal bare ta av noen kilo med
denne kuren for å få en kickstart, og så skal jeg legge om kostholdet senere”.
Dette er nok hovedårsaken til at 90-95 % av de som reduserer vekten går opp
igjen innen 1-5 år. 

Skal du lykkes, må du bestemme deg, og du må planlegge.

Hvordan komme i gang?
En vanlig feil er å sette seg for høye mål eller gjøre for mange endringer på en
gang. Vaner er faktisk litt vonde å vende. Det er derfor viktig å sette opp 
hovedmål og flere delmål. En god start er å sette seg ned og spørre seg selv
noen enkle, men viktige spørsmål. Skriv ned svarene dine slik at du kan gå 
tilbake og hente motivasjon på de tyngre dagene. Det vil komme dager som er
vanskeligere enn andre. 

Bruk god tid på å svare og vær ærlig både i forhold til hva du ønsker og hva som
er realistisk å oppnå for deg.

1  Hvilke gode sunne og hyggelige vaner har jeg?
2  Hvilke nye vaner ønsker jeg?
3  Hvordan er mitt forhold til mat? Spiser jeg pga. sult, søt sug, for å dempe 

følelser, kjedespising eller belønning?
4  Hva vil jeg endre på i hverdagen min?
5  Hvorfor vil jeg endre på dette?
6  Hva kommer til å skje når jeg endrer på dette?
7  Lag en prioriteringsliste over det du ønsker å endre/ innføre i livet ditt 

med starttidspunkt.

Skriv ned hovedmål og delmål – og begynn i dag!
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Kostholdsråd 

For å unngå småspising, søtsug og store fall i blodsukkeret, bør du spise 
måltider med jevne mellomrom.  Frokost, lunsj, middag og kvelds samt noen
mindre mellommåltider. Spis hver 3-4 time, 4-6 måltider om dagen. En god 
måltidsrytme gir stabilt blodsukker, mindre sultfølelse, bedre konsentrasjon, mer
overskudd, bedre prestasjonsevne og økt forbrenning.

Spis minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag
Gå på oppdagelsesferd i frukt- og grøntavdelingen. Smak og eksperimenter. 
Velg ulike farger.

En porsjon tilsvarer 100 gram. Dette kan for eksempel være en liten 
bolle med salat, en gulrot eller et middels stort eple.
Du kan bruke friske, frosne og varmebehandlede grønnsaker, frukt 
og bær. Tre av ”fem om dagen” bør være grønnsaker.
Belgvekster som bønner og linser, frø, krydder og urter inngår ikke i 
”fem om dagen”. 
Poteter er ikke inkludert i ”fem om dagen”, men hører hjemme i et 
variert kosthold. Poteten inneholder mer kostfiber, vitaminer og 
mineraler enn vanlig ris og pasta. Velg bakte, kokte eller moste 
poteter framfor friterte og fløtegratinerte. 
Spis gjerne en håndfull usaltede nøtter om dagen.
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Spis grove kornprodukter
Velg kornprodukter med høyt innhold av fullkorn, og lavt innhold av 
sukker og salt. Bruk Brødskalaen som hjelpemiddel.
De grove kornproduktene bør til sammen gi 70-90 gram sammalt 
mel eller fullkorn per dag. 

Eksempler på hvordan denne mengden kan dekkes per dag:
Fire brødskiver med en stor andel sammalt mel
En porsjon kornblanding og to skiver ekstra grovt brød
En porsjon havregrøt og en porsjon fullkornsris eller 
fullkornspasta

Spis fisk til middag to til tre ganger i uken.
Bruk også fisk som pålegg 
Rådet tilsvarer 300-450 gram ren fisk i uken
Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild
Seks påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent en middagsporsjon
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Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet
kjøtt og rødt kjøtt. Det er lurt å tenke over hva slags kjøtt du velger, og hvor
mye og ofte du spiser det. Rene råvarer er bedre enn bearbeidet kjøtt.

Velg hvitt kjøtt, rent kjøtt og kjøttprodukter med lite salt.
Begrens mengden av bearbeidede kjøttprodukter som er røkt, saltet 
eller konservert med nitrat eller nitritt. Eksempler på dette er bacon 
og spekepølse.
Begrens mengden rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt 
til 500 gram per uke. Det tilsvarer 2-3 middager og litt kjøttpålegg. 
Eksempler på rødt kjøtt er svin, storfe, sau og geit.

Melk og ost er en del av hverdagsmaten for mange. Her er det lurt å begrense
bruken av de meieriproduktene med mye mettet fett, og heller erstatte dem
med de magrere produktene. Eksempler på produkter med mye mettet fett er
fløte og fet ost. Velg meieriprodukter med lite tilsatt sukker og salt.

Det er viktig å sikre en god fettsyresammensetning i kostholdet. Bytt ut 
mettede fettsyrer med mer gunstige umettede fettsyrer. Olivenolje, rapsolje,
avokado og nøtter er gode kilder til flerumettede fettsyrer.
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Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av mengden salt i 
matlaging og på maten. Ønsker du mer smak på maten du lager? Bruk krydder
og urter. Bearbeidede matvarer bidrar i snitt med 70-80 % av saltinntaket. Velg
derfor matvarer med lavt saltinnhold når du velger ferdigretter.

Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. Brus, saft, kaker og
godteri er de største kildene til tilsatt sukker i kosten. De tilfører mye sukker og
energi. Når kroppen har fylt opp sukkerlagrene sine i muskler og lever, lagres
resten av sukkeret som fett på kroppen.

Velg vann som tørstedrikk. Vann er helt nødvendig for å opprettholde
kroppens normale funksjoner. Vanlig vann dekker væskebehovet uten å bidra
med unødvendige kalorier.
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Tallerkenmodellen

Porsjonsstørrelsen er avgjørende for energiinntaket. 
Tallerkenmodellen er et hjelpeverktøy for å balansere måltidet og spise en passe
stor porsjon. Ved vektreduksjon bør tallerkenen deles opp slik:

1. Del tallerkenen i to deler. 
2. Den ene halvdelen fylles med grønnsaker. 
3. Den andre halvdelen deles igjen i to:

En del fylles med pasta/ris/poteter/korn
En del fylles med fisk/kjøtt/egg/belgvekster

15
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Forslag til hvordan man kan spise i løpet av en dag 
Velg et av alternativene innenfor hver kategori.

Frokost

Havregrøt med kanel og bær
Omelett laget av 2 egg og grønnsaker
2 skiver grovt brød med pålegg
Kornblanding med yoghurt naturell, ½ banan og bær
Frokostsmoothie

Lunsj

Salat i alle regnbuens farger med for eksempel kylling, reker eller 
bønner
2 skiver grovt brød med pålegg som fisk, egg, grønnsaker og frukt
Middagsrester
Ost- og skinkemuffins
Fullkornswrap med grønnsaker og elgkjøtt

Mellommåltid

En frukt og en neve usaltede nøtter eller en spiseskje nøttesmør uten
tilsatt sukker som dipp
Grønnsaker og dipp
½ avokado med 1 spiseskje skagensalat
1 dl yoghurt naturell, 2 spiseskjeer kornblanding og bær
Hjemmelaget energibar

Middag

Kyllingwok og fullkornsris 
Ovnsbakt torsk med søtpotetmos og asparges
Linser i kjøttsaus
Laksepasta med urtesaus
Gulrot- og chilisuppe

Kvelds

Tomatsalat med mozzerella og skinke
2-3 knekkebrød med pålegg som ost, skinke og grønnsaker
Cottage cheese med 10 mandler og bær
Omelett av 2 egg og grønnsaker
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Tips fra ernæringsfysiologen

Planlegg måltidene dine uke for uke
Skriv innkjøpsliste før du drar i butikken
Ikke gå i butikken når du er sulten, da er det lett å falle for fristelsen 
til å velge mer usunne alternativer
Beregne mengden mat som skal inngå i måltidet
Gjør måltidene dine hyggelige
Spis regelmessig, hver 3-4 time
Ikke hopp over måltider, det medfører ofte at du overspiser ved 
neste
Ikke drikk kaloriene dine
Sørg for å få i deg nok vann
Hold fokus på det som går bra og gi ros til deg selv
Aksepter at det vil komme tøffe perioder 
Ikke gi deg! Etter tunge perioder blir det lettere igjen
Kontinuitet er nøkkelen til suksess!
Litt trening er bedre enn ingenting
Få nok søvn
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Fysisk aktivitet

Det er aldri for sent å komme i gang med trening. Uansett alder og utgangs-
punkt, vil alle som begynner å trene merke at formen blir bedre. God kondisjon
er gunstig i forhold til fettstoffer i blodet, blodtrykk, insulinfølsomhet og over-
vekt. En kombinasjon av kondisjonstrening og styrketrening vil gi best helse-
gevinst. Det er viktig å få opp pulsen og merke at man blir varm og sliten. Den
største feilen mange gjør, er å bli for ambisiøse når de begynner å trene. Dersom
du ikke er vant til å trene bør du starte rolig og heller øke etter hvert som formen
blir bedre.  Finn en aktivitet du liker og som du kan holde på. Den mest effektive
treningen er den du faktisk gjennomfører.

Skap en aktiv hverdag
Mange mennesker unngår fysisk aktivitet fordi de ikke liker det, tror man må
være medlem av en treningskjede, har liten motivasjon til å trene alene, eller
syns det er upraktisk.
Ved å finne en treningsform som du liker, sette realistiske mål og la aktivitet bli
en naturlig del av hverdagen, blir fysisk aktivitet fort en vane.

18

22515 Overvekt og fertilitet OK_Layout 1  20.08.14  15.16  Side 18



19

Start i det små. Sett konkrete og oppnåelige mål. Når de målene er nådd kan 
du øke.

Gå en runde rundt kvartalet du bor etter middag
I stedet for å kjøre kan du sykle til jobben
Gå av bussen eller T-banen en stasjon tidligere
Ta trappen i stedet for heisen

Gjør treningen morsom og praktisk

Sats på aktiviteter du liker: Tennis eller dansing kan være 
morsommere enn å gå på tredemølle
Tren med en venn eller personlig trener
Velg tidspunkter å trene på som passer inn i din timeplan så 
treningen blir gjennomført

Hold deg motivert

Varier rutinene dine: svømming en dag og tur i skogen den neste
Utfordre din styrke eller utholdenhet en gang i uken og gjør mer 
moderate treningsøkter på andre dager
Gjør notater så du kan se framgangen din
Klapp deg selv på skulderen godt og ofte, å trigge godfølelsen øker
motivasjonen
Belønn din framgang med et nytt klesplagg, en god bok eller en 
massasje
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Hjemmesider for kosthold og trening:

www.helsedirktoratet.no
www.matportalen.no
www.fedon.no
www.greteroede.no
www.sukkeravhengig.no
www.frukt.no
www.bramat.no

www.trening.no
www.nih.no
www.mosjon.no
www.helsenorge.no
www.bratrening.no
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Notater:
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Notater:
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Notater:
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