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Bakgrunn

Studier fra utlandet viser:

• Gravide er bekymet for fosterskade etter legemiddelinntak 
og andre type eksponeringer

• Leger og annet helsepersonell er ofte usikre mht 
gravide/amming og legemiddelbruk

• Kilder spriker i anbefalinger

Referanser: Einarson 2008, Koren 2007, Sanz 2001, Pole 2000
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Usikkerhet blant gravide

Medisiner
Hei, jeg har fått bronkitt og legen ga meg ABBOTICIN

Er det noen som har erfaring om dette er trygt for barnet?
Han mente gravide kunne bruke det men jeg stoler ikke helt på han…

Anonym

Urinveisinfekjson 
Hei 

Jeg har fått urinveisinfeksjon. Fikk en medisin som ikke virket først. Fått 
ny nå. Står på noen nettsider at det kan gi fosterskader. Noen som vet 
noe om dette? Litt bekymret..

Babywishes

http://www.barnimagen.com/felles/brukere/profil?id=718519
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Problemstillinger

1. Hvordan vurderer gravide og småbarnsmødre 
risiko for fosteret ved bruk av legemidler  
naturmidler, rusmidler og andre substanser?

2. Hvilke holdninger har gravide og spedbarnsmødre 
til legemidler generelt og i svangerskapet?

3. Hvor får gravide og småbarnsmødre informasjon, 
og hvilke konsekvenser har det når 
informasjonsskilder spriker
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Metode

• Nettskjema ved UiO med lenke fra websiden 
Barnimagen.com
– Fom 16.09.08 til 16.10.08

• Personlig intervju av 2 x 150 gravide og 
spebarnsmødre på to helsestasjoner i Oslo 
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Hvem er kvinnene som svarer?
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– 48 % gravide
– Gj.alder alder 30 år
– 38% førstegangsfødende
– 95% gift/samboer

Tall fra MFR 2006:
Gj. alder 30 år
42% førstegangsfødende
93% gift/samboer

*Folketall i følge SSB, 01.04.2008
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Egen bruk av legemidler i svangerskapet

• 84 % har brukt legemidler i svangerskapet
– PARACETAMOL 67%
– PENICILLINER 17%
– NATURMIDLER 10%
– KVALMESTILLENDE 8%

• Men! 
69 % hadde bevisst unnlatt å bruke et legemiddel 
fordi hun var gravid
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Utsagn fra spørreundersøkelsen

”Hadde mye migrene, men turte ikke ta Imigran pga 
ulik informasjon fra lege, pakningsvedlegg og 
informasjon på internett.”

”Hadde en lungebetennelse, men ville ikke ta medisin 
pga påvirkning på fosteret. Håpet det ville gå over 
av seg selv.”
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Behov for legemiddelinformasjon i svangerskapet

77 % sier JA 

– Kun 14% oppgir at det var helt samsvar i 
informasjonen de fikk

– Vanligste konsekvensen ved manglende 
samsvar:        de unnlot å ta legemidler
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Gravides kilde til 
legemiddelinformasjon
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Summen overstiger 100% da flere kilder kunne oppgis.
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Sprikende råd

• Rådene fra RELIS og Felleskatalogen var forskjellige 
for ca halvparten av legemidlene. Det var signifikant 
(p < 0,01) mer restriktive råd i Felleskatalogen enn fra 
RELIS. 

• RELIS forhindret unødige aborter i 9% av 
henvendelser angående lm og graviditet. 

Frost Widnes, S, Schjott J. Advice on Drug Safety in Pregnancy: Are there Differences between Commonly Used Sources of 
Information? Drug Safety 2008; 31: 799-806. 
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Azitromycin

• 1. valg ved klamydiainfeksjoner i svangerskapet    
(Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotika I primærhelsetjenesten, 2008)
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Risiko score

Penicilliner
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Paracetamol
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NB! 86% svarer riktig på at risiko for fosterskade i befolkningen er under 5%
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Holdninger - LEGEMIDLER

4 av 10 mente at all legemiddelbruk er skadelig for fosteret 

9 av 10 hadde en høyere terskel for å ta legemidler i 
svangerskapet

5 av 10 var USIKKRE på om det var bedre for fosteret at hun 
ble behandlet med legemidler enn at hun gikk med en 
ubehandlet sykdom. 
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Holdninger URTEMEDISINER

• 5 av 10 USIKKER på om gravide generelt sett kunne 
bruke urtemedisiner

• 7 av 10 mener at gravide ikke bør bruke 
urtemedisiner uten at legen har sagt at det er greit
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Konklusjon

• Studien viser at 
– kvinner overestimerer risiko for fosterskader ved bruk av legemidler 

og andre substanser i svangerskapet
– har et stort behov for informasjon om legemidler i svangerskapet

• Viktig å sikre allmennheten kunnskapsbasert informasjon 
om legemidler i svangerskap og ammeperiode for å sikre 
adekvat legemiddelbehandling av gravide.

• Apoteket har en viktig rolle i dette arbeidet!

VETT kurs Legemidler til gravide og ammende
onsdag og torsdag 25 - 26 november 2010
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Kvinnens bakgrunn og levevaner...

• Arbeidssituasjon :
– Lønnet, ikke helsefaglig (57%), helsefaglig (24%), student (13%), hjemme 

(4%)

• Utdannelse:
– Grunnskole (5%), videregående (22%), høyskole (45%), universitet (24%)

• Røyking 11%∗
• Alkoholinntak etter påvist svskap 8,3% ∗ Tall fra MFR 2006

Røyker ved sv. start: 16 %
Røyker ved sv. slutt: 9 %


	Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet?
	
	Bakgrunn
	Usikkerhet blant gravide
	Problemstillinger
	Metode
	Hvem er kvinnene som svarer?
	Egen bruk av legemidler i svangerskapet
	Utsagn fra spørreundersøkelsen
	Behov for legemiddelinformasjon i svangerskapet
	Gravides kilde til legemiddelinformasjon
	Sprikende råd
	Azitromycin
	Risiko score
	Holdninger - LEGEMIDLER
	Holdninger URTEMEDISINER
	Konklusjon
	Kvinnens bakgrunn og levevaner...

