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Nasjonale hovedsamarbeidspartnere  
 Bydelene Stovner, Grorud og Bjerke 
 Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus (utgår fra OUS; Aker)  
 Universitetet i Oslo –  Med. Fak, alle 3 institutter 
 Norges Idrettshøgskole/Universitetet i Agder 
 Høgskolene i Oslo og Akershus 
  
Internasjonale samarbeidspartnere 
 Prof C Yajnik, Pune, India  
 Prof Bhopal, Edinburg, UK 
 Associate Professor Maartje van Straalen, EMGO Institute for Health and Care 

Research of the VU University Medical Centre, Amsterdam, the Netherlands.  

Samarbeidspartnere 



The “Romsås in Motion” study 

Design 
pseudo-experimental community-based intervention trial  

Context  
2 administrative districts in Oslo with low SEP and high mortality rates  

Participants 
Adults 30-67 years 
2000: baseline health survey (T1): 2590 (50% of invited) 
2003 follow-up (T2): 1776 (67% of T1 participants)  

Aims  
1) promote physical activity among sedentary adults  
2) reduce risk factors for type 2 diabetes and CVD 

Results 
  The proportion of inactive reduced by 25% in intervention compared with control 

district 
  The proportion of the population with weight increase reduced by 50% 
 Several other risk factors also improved significantly 

Jenum AK, Lorentzen CA, Ommundsen Y. Br J Sports Med. 2009 Jan;43(1):64-9.  
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Store etniske forskjeller i 

diabetesforekomst 

MoRo/InnvandrerHUBRO 2000-2002  

Menn Kvinner 

Jenum et al, BMC Public 
Health 2012 (in press) 

Skyldes disse forskjellene 
”tidlig programmering” av 
genene?  

Bakgrunn (2)  

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101004,00.html


Bydelenes folkehelseperspektiv:  

 

Sterkt ønske fra lokalt helsepersonell om 
nye arbeidsmetoder pga: 

– multietnisk kontekst  

– nye helseutfordringer 

– levekårsproblematikk 

 

Initiativ fra bydelsoverlege J.Torper, bydel 
Stovner vår 2006:  
 

Folkehelse inn i Groruddalssatsningen! 

 (Felles statlig/kommunal innsats over 
10 år? fra 2007) 

Forskningsperspektivet  
 

Hvorfor store sosiale og etniske 
forskjeller - i diabetes og 
risikofaktorer? 

Hvorfor etniske forskjeller i 
perinatal mortalitet (og 
sykelighet)?  

 

Hva kan gjøres for å forebygge 
type 2 diabetes?  

STORK Groruddalen 

- samarbeid om folkehelsearbeid og forskning   



STORK Groruddalen 

- samarbeid om folkehelsearbeid og forskning   

Bydelenes 
folkehelseperspektiv:  

 
Mål:  

Øke kompetansen hos helsepersonell om 
utfordringer og metoder 

Utvikle kultursensitive intervensjoner for 
å redusere etniske helseforskjeller 

Fokus på gravide og barn 

 

 

Helsestasjonene hovedarena 

 
Prosjektskissen til STORK G. fikk midler 

over statsbudsjettet (høst 2006) fra 
2007 ”til oppfølging av de positive 
erfaringene fra MoRo-prosjektet”. 

 Helsedirektoratet med i bydelenes 
styringsgruppe, støtter økonomisk 

Forskningsperspektivet  
 

Mål:   

1) Kartlegge forekomst av 
svangerskapsdiabetes og andre 
viktige helseproblemer blant 
gravide 

 

2) Årsaksforskning - livsløpsperspektiv 

 - etniske helseforskjeller 

 

3) Understøtte forskningsbasert 
forebygging 

 Hva kan gjøres for å forebygge 
type 2 diabetes?  

 

Økonomi forskningsdelen:  

 NFR- og HSØ-midler fra 2008 



Design:  

 Befolkningsbasert observasjonsstudie   

  gravide kvinner, barnefar og barna 

Kontekst:  

 Bydelene Stovner, Grorud og Bjerke (ca 83 000) 

Datainnsamling – (mai 2008-mars 2011)  

  På helsestasjonene: 
  Inklusjon/besøk 1 – ca uke 14) 

  Besøk 2 (uke 28) 

  Besøk 3: (3 mndr etter fødsel) 

  + 3 ultralydundersøkelser – fosterets  vekst 

   På sykehuset : ved fødsel  

Metoder 

Jenum et al 2010, Sc. J of PH 



1) Bosatt i en av bydelene 

2) Fødeplass på AHUS/OUS Ullevål 

3) ≤ 20 svangerskapsuke 

4) Kunne kommunisere på norsk eller et av de 8 andre 

språkene 

5) Samtykkekompetent  

 

Kvinner med sykdommer/tilstander som 

nødvendiggjorde tett oppfølging fra 

spesialisthelsetjenesten ble ekskludert 

 

 

Inklusjonskriterier 



 Sosioøkonomiske forhold i barndom og voksen alder 
 Mange ulike aspekter av etnisitet 
  Grad av integrasjon 
 Sykdom i familien, tidligere sykdommer, tidligere svangerskap og fødsler 
 Belastende livshendelser 
 Helse/sykdom/symptomer i svangerskapet, bl.a. 
  Svangerskapsdiabetes 
  Svangerskaps- og barseldepresjon 
  Spiseforstyrrelser 
  Ryggsmerter/bekkenløsning 
  Urininkontinens 
 Selvrapportert helse 
 Kost – matvarefrekvensskjema, kostmønstre (neste innlegg) 
 Fysisk aktivitet 
  spørreskjemadata 
  objektive målinger (Sensewear Armband) 
  psykososiale determinanter for fysisk aktivitet 
 Svangerskapsutfall  
 Fødselsopplevelse 
 Fostervekst (ultralyddata) og barnas helse og kroppssammensetning ved fødsel og 1 

leveår 
 Amming 

Hva samler vi spørreskjemadata om?  

Jenum et al 2010, Sc. J of PH 



 Kvinnene ble intervjuet av jordmødre på helsestasjonene 

 Minoritetsrådgivere ansatt 

 Profesjonell tolk ble benyttet ved behov 

 

 Alt materialet oversatt til 8 språk:  

  Arabisk 

  engelsk 

  sorani 

  somali 

  tamilsk 

  tyrkisk 

  urdu  

  vietnamesisk  
 

  Separat samtykke og spørreskjema fra far 

Hvordan? 

Jenum et al 2010, Sc. J of PH 



Blodprøver og andre biologiske data 

(verdifull biobank!)  

• Visit 1: 15±5 weeks of gestation 
– Broad set of data related to SES, ethnicity, health, psychosocial factors, 

diet, physical activity 

– Anthropometric data and other measurements 

– Fasting venous blood samples 

• Visit 2: 28±2 weeks of gestation  
– As V1 +: 

– Oral Glucose Tolerance test (OGTT)  

• Birth:  
– Hospital records, offspring measurements, placenta and umb. cord blood 

• Visit 3: 12 weeks post partum 
– As visit 2 

Jenum et al 2010, Sc. J of Public Health 



823 deltakere – (74% av inviterte!) 

South Asia

24 %

Middle East

15 %

Others

20 %

Scandinavia

41 %

Pakistan 60%

Sri Lanka

Irak

Marocco

Tyrkey

Jenum et al 2010, Sc. J of PH 
25% 

Kommer fra 65 ulike land, 59% etniske minoriteter 

Gravide på helsestasjonene i inklusjonstiden kom fra 83 ulike land 

Ca 14% av immigrantene har bodd < 1 år i Norge før de ble gravide 

God datakvalitet 

Lav drop-out 

Kvinnene svært fornøyde 



Stipendiatprosjekter pr 15. januar 2012 
- etniske forskjeller sentralt i alle 

Finansierte (helt eller delvis) 
1. Svangerskapsdiabetes, forekomst og prediktorer (NFR) 
2. Helseutfall for barna (NRF) 
3. Mors kroppssammensetning,  fettvevshormoner og helseutfall for barna (HSØ, nytt 2012) 
4. Svangerskaps- og barseldepresjon (Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), foreløpig 1 

år, fra 2011) 
5. D-vitaminstatus hos mor – helsekonsekvenser (AMFF, foreløpig 1 år, nytt 2012) 

 
Ferdige, foreløpig ikke finansierte -  
1. Fysisk aktivitetsnivå, inaktivitet og determinanter (viktig for planlegging av intervensjoner)  
2. Bekkenringsmerter, forekomst og intervensjon 
 
Prosjektbeskrivelse under arbeid 
1. Thyreoideafunksjon under svangerskap og barselperiode 
2. Selvrapportert helse postpartum – hvordan korrelerer det med biologisk sykdomsrisiko? 
 
På planleggingsstadiet – eks: 
1. Fostervekst bedømt med ultralyd – hvor godt predikeres fødselsvekst og fenotype ved 

fødsel? 
2. Placenta – svangerskapets ”dagbok” – hva sier morfologi og histologiske undersøkelser 
3. Epigenetiske undersøkelser relatert til årsaksforskning i et livsløpsperspektiv forhold til 

diabetes 



Masteroppgaver pr 15. januar 2012 

• Kostmønstre (HIA, avsluttet)  

• BMI og fødselsutfall hos utvalgte etniske grupper (pågående, 
jordmor AHUS) 

• Bruk av folattilskudd blant gravide kvinner i en multietnisk 
befolkning - pågående 

• Tre til under planlegging 



Er det klinisk viktige etniske helseforskjeller hos gravide?  

• Ja – mange og interessante! 

 

• Formidlingsplan: 

– Webside HELSAM under arbeid – 1. versjon snart klar  

• samarbeid med bydelene 

– Sannsynlig snarlig medieoppslag om 
svangerskapsdiabetes……. 

 

 



Hva har skjedd i bydelene?  
 

Lokal kompetanseoppbygging: 
 Grundig opplæring av alle STORK-medarbeidere 
 
 1-2 fagdager i året for alle ansatte i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten i alle 3 bydelene – veldig populære!  
  
 Helsestasjonene og bydelene har nå et aktivt  samarbeid med 

mange forskningsmiljøer på universitet og høgskoler 
 
Forsterket samarbeid om folkehelsearbeid og forebyggende 

arbeid mellom bydelene  
 
Endring av praksis:  
 STORK Groruddalen - 2 

– Glukosebelastning av alle i uke 28 – stor oppslutning 
– Forsterket svangerskapskontroll i deltakende bydeler 

 Kultursensitive intervensjoner 



   

 

   

   

Utvikling av kultursensitive intervensjoner 

Gruppebaserte tilbud for mor og barn 

  ”SMART GRAVID”  

  ”SMART START”   3-6 måneder etter fødsel 

  ”FORTSATT SMART”  > 6 months etter fødsel 

 

 

   Frisklivs og mestringssenter 

 

   Kvalitative forskningsprosjekter knyttet til mat 

 

  



•Forskningsprosjektet STORK Groruddalen  - langvarig samarbeid OK og 

akademia til gjensidig nytte og glede  

 

•Ryddige samarbeidsstrukturer – tillit skapt for videre samarbeid 

•Resultater pløyes tilbake til praksisfeltet  

 

•Vi har inkludert kvinner som ofte ekskluderes i forskning 

•Verdifull biobank 

•Konsesjon til langtidsoppfølging av kvinner og barna 

 

Konklusjon 


