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Progesteron for å forebygge preterm fødsel 



Hva er preterm fødsel? 

• Fødsel før 37 fullgåtte uker 

 

• 15 millioner barn blir født 
prematurt hvert år.  

 

• Ledende dødsårsak for barn 
under 5 år, ca 1 million barn 
dør per år pga prematuritet.  

 

 

 





Prematuritet – Norge  

• Norske tall 
 

– 5-6% < 37 uker (preterm) 

 

– 1,5% <32 uker (very 
preterm) 

 

– 0,7% < 28 uker (ekstremely 
preterme) 

 



Overlevelse 2012-2015 i prosent  

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister 



Konsekvenser av prematuritet 

  
Morbiditet  

– CP 
– Psykisk 

utviklingshemming 
– Epilepsi 
– Synskader 
– Kognitive /mindre 

funksjonforstyrrelse
r 
 

– Lavere utdannelse 
– Lavere inntekt 
– Uførepensjon  

 
 

 

Moster et al. New England Journal of Medicine 2008;359 



The Preterm Parturition Syndrome 

Uterine 

overdistension 

Vascular 

Infection 

Cervical 

disease 

Hormonal 

Immunological 

According to R. Romero 



Tokolyse 

Antibiotika  

Cerklage 

Corticosteroider 

Sengeleie 

   Behandling  

Pessar 



Effekt av behandling for å stoppe 
fødsel (tokolyse)   

• Ingen reduksjon i 
perinatal mortalitet 
eller morbiditet unntatt 
for  

 

– effekt av 
Korticosteroider 

– transport til hospital på 
rett nivå 

 



Kan vi forebygge for tidlig fødsel? 



Prematuritet  

• Ikke en sykdom , men en 
svangerskapslengde  

• Overlevelsen øker med ca 2-3 % per dag 
fra uke 23-29 

 

• Mål med behandling 

• Forlenge svangerskapet så barnet får 

noen flere dager intrauterint  



Det optimale medikamentet til å 
forebygge for tidlig fødsel  

 

– Bør forlenge svangerskapet 
(dager/uker) 

 

– Bør redusere  mortalitet og 
morbiditet hos barnet 

 

– Må være trygt for mor og 
barn 



Progesteron  

• Steroidhormon  

• Beskrevet i 1935 av 
Willard Myron Allen 

 

• Pro=for 

• Gestare (latin) = 
bære (et embryo)  

 

 



Progesteron 

• Produseres i corpus luteum til 
7-9 gestasjonsuke. Etter 
dette, tar placenta over 
produksjonen 
 

• Helt nødvendig for å 
opprettholde et normalt 
svangerskap 

 
• Fall i progesteron forårsaker 

abort / fødsel i alle deler av 
svangerskapet 

     

  



Progesteron –  
effekter hos den gravide 

 

• Relakserer uterine muskelfibre 
– kontraktiliteten reduseres 

 
• Anti-inflammatorisk virkning på 

cervix 
– Reduserer prostaglandiner 
– Hemmer cervixmodning 

 
• Hemmer apoptose  

– Styrker  membraner 
– Hindrer for tidlig vannavgang ? 

 
 



Progesteron – 
effekter hos fosteret 

• Nyere forskning viser at 

metabolitter fra progesteron 

har nevroprotektiv effekt på 

den føtale hjerne 

•  beskytter mot 

– Hypoxi 

– Ischemi  

– Stress 

– Reparerer skadet hjernevev 

hos fosteret 

 



Progesteron og sikkerhet for barnet 

• Ingen teratogen effekt i 
dyrestudier 
 

• Brukt som IVF behandling 
(hovedsaklig 1.trimester) i 
mange år uten at det er 
observert skader hos barna 
 

• Ingen misdannelser påvist i 
studier av de eksponerte 
barna 
 

 



Progesteron and sikkerhet for mor 

 

• Flere RCT`er viste ingen 
store bivirkninger eller 
uheldige effekter hos mor 
 

• Vaginal behandling 
tryggere? 

 
• Mindre systemeffekter pga 

stor «first pass effect» i 
uterus  

 

 









 



Konklusjon: 
Progesteron senker risiko for preterm fødsel med over 30% 
 Forbedrer perinatalt resultat  
 mindre RDS 
 færre neonatale komplikasjoner 
 færre overflyttinger nyfødt avdeling  
 færre med lav fødselvekst 



Er måling av cervixlengde i 2 trimester kost-effektivt? 



Progesteron administrering 

• Tabletter p.o naturlig progesteron 

 

• Injeksjon im 17 OH progesteron (ukentlig) 

 

• Vaginal tablett/gel, naturlig progesteron  

 

• Gis daglig  fra uke 16-24 til 34 

 



Bruk av Progesteron i Norge 

• Nasjonal veileder 2018 

Progesteronbehandling til 
kvinner med risiko 
 

Progesteron anbefales gitt  fra 16 
til 34 uker til  

• kvinner med kort cervix  
 ultralydmål <20 mm ved singleton og      
 ultralydmål <25 mm ved flerlinger 

• kvinner med tidligere spontan 
preterm fødsel <34 uker. 



Preparater i Norge 

 



Kostnad 

• Ingen refusjon  fra 
NAV(ikke på blå 
resept) 

• Dyr behandling (?)  

    24-35 NOK / dag  

• 10 ukers behandling: 
1680–2450NOK  

 

 



Progesteron er ikke vist å ha 
effekt  

 

 

• Tvillinger / trillinger med normal 
cervixlengde  

• Ved for tidlig vannavgang  

• Etablert prematur fødsel 

• I tillegg til cerclage 

 

UpToDate litterature rewiev Norwitz et al 0kt 2012  



Ta-med-hjem-budskap 

• Progesteron vaginaltabletter/gel  er 
anbefalt for å forebygge preterm fødsel.  

 

• Progesteron er trygt å bruke til gravide  

 

• Det trengs mer forskning mhp  
– Optimal dose 

– Cut-off mål for cervixlengde 

– Spesifikke grupper (Koniserte, flerlinger)  

– Langtidssikkerhet 

– Nordiske forhold 



Takk for oppmerksomheten 


