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Mood and anxiety disorders in pregnant
and postpartum women

• Consequences?
• Prevalence?

og
Akershus University Hospital

• Mood disorders
• Anxiety disorders

• Risk factors and etiology?

Serious effect on the reproductive
process and/or the ability to take care of
the child:

• Obsessive compulsive disorders
• Stress reactions

• Alcohol/ drug misuse

• Eating disorders

• Schizophrenia

• Schizophrenia
• Personality disorders

• Severe, persistent depression

• Psychosomatic disorders

• Eating disorders

• Alcohol/drug misuse

• Personality disorders

Estimated total costs for each cohort:
8 billion pounds
(> 90 billion Norwegian kroner)

Developing health services in line with the
national, clinical guidelines would cost
only a fraction of the amount leaving them untreated
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Negative ripple effects

CONSEQUENCES OF UNTREATED DEPRESSION:

• Poor self-care and diet.
• Poor compliance with prenatal care.
• Increased use of cigarettes, alcohol or illicit drugs.

BACKGROUND
Numbers of maternal deaths reported to the Enquiry by cause
among 4 111 476 maternities; United Kingdom: 2000-2005.
2000-05

Direct deaths:
Thrombosis and thromboembolism

71

Pre-eclampsia and eclampsia

32

Hemorrhage

31

Amniotic fluid embolism

22

Early pregnancy deaths (ectopic, spontaneous miscarriage, legal termination, other)

29

Genital tract sepsis

31

Indirect:
Cardiac

92

Suicide

95

Substance misuse- overdose

35

Chronic, serious depression is a key risk for several
types of problems and difficulties in the child:
Diagnosis-specific risks (RR) of first-time hospital admission
0 to 12 months postpartum among mothers only

• Emotional problems

Unipolar
depression

• Cognitive problems
• Language difficulties

Bipolar
depression

Schizophrenia

0.3

Pregnancy

0.4

0.2

0-30 dager postpartum

2.8

23.3

5.6

31-60 dager

3.5

6.3

1.4

3-5 måneder

2.1

{1.0

1.3

6-11 måneder

1.0

1.0

• Social difficulties

Source: Munk-Olsen et al. JAMA 2006

Source: Stein et al. Lancet 2014
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Distribution of depressive score among 416 norwegian
postnatal women

POSTPARTUM DEPRESSION:

(Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001)

• Prevalence between 10 and 15%
• These figures do not reflect serious clinical
depression on the basis of diagnostic criteria

Kilde: Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001; Halbreich & Karkun J Affect Disord 2006

MATERNITY BLUES:
• A temporary emotional reaction during the first
few days after birth

POSTNATAL PSYCHOSIS:
•

An acute psychotic reaction – frequently requires urgent admission to
hospital.

•

First few postnatal days or weeks

• 50-80 %
•

Psychotic symptoms: hearing voices / disorienation /delusions

• Lasts for a few days

•

Low prevalence (2 in 1000 births)

• A normal experience

•

Previous psychosis – increased risk of recurrence (30-50%)

Triggers:
• Lack of sleep
• Birth complications
• Poor social support
• Poor relationship with partner
• Problems with breastfeeding
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• Being anxious or feeling fear for delivery is a
normal reaction

Increased vulnerability

• In some women is the fear unreasonably high
according to the danger
• May in extreme cases develop to a phobic
fear of becoming pregnant (tocophobia)

How to distinguish a pathological reaction from
what is normal?
• Pathological anxiety- fear is replaced by anxiety in nondangerous situations, is too strong and long-lasting or
associated to dangers that may occur in the future.
• Anxiety disorder- simultaneous presence of several
anxiety-related symptoms (criteria) lasting a specific length of
time and resulting in major restrictions in everyday life.
• Fear- an intense reaction to a clearly defined external
danger.

Results from the Ahus Birth Cohort:

• 8 % suffered from significant fear of childbirth in the
3rd trimester (>85 på W-DEQ)
• Fear of childbirth was associated with:
– Use of more medications
– More time in labor

Source: Størksen et al. Plos One 2014, Nordeng et al., Arch Womens Ment Health, Adams et al., BJOG 2012

Results from the Ahus Birth Cohort:

• Previous negative birth experience - important risk factor
• Does not only affect mentally vulnerable women

Source: Størksen et al. AOGS 2012
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Results from the Ahus Birth Cohort:

• A previous negative birth experience was highly predictive of
elective caesarean section in a subsequent delivery
• The subjective birth experience was often not associated with
the actual course of obstetrics events

Source: Størksen et al. Plos One 2014.

Without mental health there can
be no true physical health

“Dr Brock Chisholm, the first Director-General of the World Health Organization”

http://pangsni.org/how-can-we-help/resources/video-library/134-video-building-betterperinatal-mental-health-services
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Å bli mor – ikke bare idyll
Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel:
Oppfølging og behandling
Elisabeth Tjora, psykiater, psykoterapiveileder, Akershus universitetssykehus

Menneskelig nær – faglig sterk

Noen barn er enklere enn andre. Det er krevende nok for friske
mennesker å bli foreldre. Men hva mennesker med alvorlig,
kronisk psykisk lidelse?

Psykiske lidelser er hyppige
• Mange befolkningsundersøkelser viser at ca 20% av befolkningen til enhver
tid har psykiske symptomer som plager dem
• Mange søker ikke hjelp. Av dem som gjør det, ferdigbehandles de aller fleste
i primærhelsetjenesten.
• Spesialisthelsetjenesten er dimensjonert for ca 5% av befolkningen. Det
betyr at her behandles de som har til dels alvorlige psykiske lidelser.
• Det å ha en psykisk lidelse, er forbundet med skam og stigma.
Kjernepunktet i behandlingen er åpenhet, evne til å søke hjelp og å
involvere sitt nettverk.

Menneskelig nær – faglig sterk

Alvorlige psykiske lidelser,
psykoselidelser.
Psykose er definert som en tilstand der virkelighetsoppfatningen går tapt, og
evnen til å skille inder og ytre realiteter er opphevet.
• Schizofreni
• Bipolar affektiv lidelse (manisk ‐ depressiv sinnslidelse)
Dette er «alvorlig sinnslidelse i lovens forstand»
• Klinisk er alvorlig personlighetsforstyrrelse, ofte kombinert med
traumeproblematikk, minst like invalidiserende og vanskelig å behandle

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Arv eller miljø?
Psykiske egenskaper og lidelser er arvelige, med komplisert, ikke klarlagt
arvegang.
Stress – sårbarhetsmodellen innebærer at individet arver en genetisk
sårbarhet for psykisk lidelse, og det er ulike miljøpåvirkninger som får
sykdommen til å vise seg.
Hos en sårbar kvinne kan graviditet, fødsel og barselstid være en slik
utløsende faktor.

Menneskelig nær – faglig sterk
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Alvorlige psykiske lidelser påvirker
svangerskapet FYSISK
• Medikamenter
• Regulering av vanskelige følelser med
rusmidler/piller/selvskading/selvmords‐forsøk / spiseproblemer.
• Stress‐stoffskifte (angst, depresjon, psykose)
• Mangel på egenomsorg (ernæring, levesett)
• Mangel på oppfølging av svangerskapet.
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….og PSYKISK
• Ingen forventning til barnet eller interesse for fosterutviklingen
• Frykt for ikke å klare seg, manglende sosial støtte.
• Tilbakefall av alvorlig psykisk lidelse – psykose, affektiv svingning.
• Urealistiske forestillinger om svangerskapet og manglende samarbeid med
dem som følger opp.
• Aktivering (trigging) av opplevelser fra seksuelle overgrep
• Psykotiske forestillinger om amming, f.eks «Barnet suger ut kroppen min».
• Psykotiske forestillinger om graviditeten: Total benekting, bisarre forsøk på
forsterfordrivelse f. eks. «sulte bort» fosteret, barnet er «et hellig barn»,
barnet invaderer meg, mm.
• Suicidalitet

Menneskelig nær – faglig sterk
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Viktige spørsmål fra pasienten:

………..og noen svar:

• Klarer jeg svangerskap, fødsel og å ta vare på et barn?
• Kan jeg amme?
• Er min psykiske lidelse arvelig?
• Vil jeg få tilbakefall i forbindelse med svangerskap/fødsel?
• Hva med medikamenter?

• Følg opp behandlingen din og svangerskapskontroller: Fastlege, jordmor,
psykisk helsevern, pårørende, NAV
• Ikke endre medisinene dine uten å rådføre deg. Sjansen for fosterskader er
små.
• Ha hjelp til omsorg for barnet
• Forbered deg på at du ikke bør amme, men bruke medisiner som anbefalt.
• Arvelig? Ja, men menneskene og livene deres er mangfoldige.. Er du sårbar –
unngå stress.
• Risikoen for tilbakefall er til stede. Kjenn din tilstand, vær klar over tidlige
tegn på forverring. Husk at de pårørende kan være de første som merker
det. Hør på dem!

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

2

Fremsnakk kunstig ernæring
• Kvinnen bør bruke medikamenter, evt. gjeninnsette seponerte medikamenter
(valproat, methylfenidat)
• Hormonbalanse gjenopprettes raskere (Ingen ammetåke)
• Ingen usikkerhet om barnet får nok, eller om melken er «bra nok»
• Andre kan overta matingen hvis mor har det vanskelig (nattesøvn)

Menneskelig nær – faglig sterk
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Schizofreni
Schizofreni er et samlebegrep konstruert ca 1910 av den sveitsiske psykiater
Eugen Bleuler.
Det er en samling av mentale og atferdsmessige forstyrrelser, et klinisk
syndrom, som involverer mange hjernestrukturer.
Årsaken er ukjent, mange hypoteser.
Klart arvelig, ukjent arvegang.
Det er mange forløpsformer. Noen har en enkelt psykotisk episode i livet.
Ca 20 % får full remisjon. Det å ha vært psykotisk, er ingen hindring for et helt
normalt liv, men det må alltid has in mente at svangerskap og fødsel er en
risikosituasjon.
Og også kvinner med kronisk og alvorlig tilstand får barn…

Menneskelig nær – faglig sterk

Ernst Josephson
(1851‐1906)
«Strömkarlen»»

Menneskelig nær – faglig sterk

..og etter
at hans
schizofren
i
debuterte

Før..
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Positive symptomer

Negative symptomer

• Paranoide vrangforestillinger (uforståelige, merkelige)
• Sansebedrag: Hallusinasjoner. Alle sansekvaliteter kan være med, vanligst er
hørselshallusinasjoner
• Påvirkningsideer‐ følelse av å være styrt, andre kan lese tankene mine,
plante tanker i hodet mitt, kringkaste dem
• Oppløsning av identitet

• Apati
• Følelsesmessig avflating
• Initiativløshet – går i stå
• Viljeløshet, ambivalens
• Oppløst, ulogisk tale, fravær av tale
I tillegg:
Motoriske symptomer, langsomhet, uro, stereotype bevegelser mm.
Prevalens:
½‐1 % av befolkningen. Rammer unge mennesker,
gjennomsnittlig debutalder rundt 25 år

Menneskelig nær – faglig sterk

Begrepet schizofreni, som betyr «spaltet sinn», refererer til at mange ulike
hjernefunksjoner er involvert og alvorlig rammet. ( ikke at pasienten oppfatter
seg som flere personer.)
Schizofreni har stor overdødelighet i selvmord (> 10%)
Manglende egenomsorg fører til nedsatt helse
Rusmisbruk er hyppig

Menneskelig nær – faglig sterk

Behandling:
Psykoterapi
Sosial støtte, familieinvolvering
Nevroleptika

I Helsedirektoratets 212 sider lange «Nasjonal faglig retningslinje for utredning,
behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser» er det til sammen
ca 2 sider om svangerskap og amming hos psykose‐rammede kvinner
60% av kvinner med schizofrenidiagnose behandlet utenfor sykehus har barn
10% av disse har primæromsorg for barn
2% av alle barn har en forelder med psykoselidelse

Menneskelig nær – faglig sterk

Schizofrene er risikogravide

Menneskelig nær – faglig sterk

Hovedpoeng: Unngå psykose!!

• Flere schizofrene kvinner får barn nå enn tidligere, men færre enn i
normalbefolkningen. Av kvinner med sykdommen som lever ute i
samfunnet, har ca 60% barn (TdNLF 2002)
• Schizofrene kvinner utsettes oftere for overgrep og seksuell utnyttelse
• De har ofte mindre evne til å skaffe seg prevensjon
• Mange nevroleptika gir hyperprolactinemi og menstruasjonsforstyrrelser, og
kvinnen kan gå lenge uten å være klar over at hun er gravid.
• Vrangforestillinger rundt seksualitet kan spille inn.
• Ved velregulert sykdom og i fast, godt parforhold kan kvinnen klare
svangerskap, fødsel og omsorg ganske bra. Behold velfungerende
medikasjon og følg tett opp. Oppsøkende virksomhet. Kontakt med
nettverk.

Menneskelig nær – faglig sterk
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Nyfødte med schizofrene mødre: «high
risk children»

og schizofrene mødre

• Lite aktive
• Hypotone, lite respons på kos, «poor cuddliness»
• Langsommere utvikling av motoriske og språklige ferdigheter
• Nevrologiske «soft signs»

• Dersom psykosen blomster opp, er det farlig for mor og barn. Barnevern kan
bli nødvendig
• De negative symptomene er viktige: Mor kan mangle evnen til å gi barnet
emosjonelle responser og gi aldersadekvat stimulering

The Copenhagen high – risk project (1962)
16% av barn med schizofrene mødre utviklet schizofreni. Legges alvorlige
personlighetsforstyrrelser til, kom tallet på psykisk syke barn opp i 37,5%
Perinatale skader, lav fødselsvekt, infeksjoner i svangerskapet øker risikoen
for at barnet siden utvikler schizofreni. Det er viktig at mor passer godt på seg
selv i svangerskapet

Menneskelig nær – faglig sterk
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Bipolar affektiv lidelse type 1
(manisk‐depressiv sinnslidelse)
Sinnslidelser som rammer affektsystemet, dvs. det mentale signalsystem.
Sanseapparatet registrerer sanseinntrykk.
Affektapparatet i det limbiske system sier noe om hva slags inntrykk, som
koples til tenkning og hukommelse
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Mani
• Minst en ukes varighet
• Hyperaktivitet
• Talepress
• Tankeflukt – livlige assosiasjoner, avledbar, ukonsentrert.
• Ukritisk atferd: Promiskuitet, fyll, pengebruk
• Økt seksualdrift
• Nedsatt søvnbehov
• Økt selvfølelse, grandiositet

Menneskelig nær – faglig sterk
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Depresjon:
• Nedstemthet, følelse av håpløshet
• Manglende energi, økt trettbarhet
• Konsentrasjonsvansker
• Søvnforstyrrelser
• Nedsatt appetitt og sexlyst
• Nedsatt selvfølelse
• Selvmordstanker – planer

Ved både manier og depresjon kan det ses psykotiske fenomener.
Særlig ved depresjoner er psykosefenomener et alvorlig tegn (truende
stemmer, vrangforestillinger om ruin, sosial skandalisering, fortapelse osv).
OBS: Selvmordsfare!
Sykdommen kan debutere under svangerskap/fødsel.
Svangerskap og fødsel vil ofte starte en ny episode av sykdommen.

Menneskelig nær – faglig sterk

Prevalens: Rundt 1‐2% av befolkningen
Like mange menn som kvinner
(Andre affektive lidelser er meget hyppige. Depresjon er den vanligst stilte
diagnose i allmennpraksis. Livstidsprevalens er oppgitt i enkelte studier opptil
20‐25%, og kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn)

Menneskelig nær – faglig sterk

Prognose

Menneskelig nær – faglig sterk

Behandling
• Stemningsstabiliserende midler: Litium, antiepileptika, nye nevroleptika
• Nevroleptika ved mani, antidepressiva ved depresjon.
• ECT (elektrokonvulsiv behandling, «sjokkbehandling») Meget effektiv og
skånsom behandling ved alvorlige depresjoner. Forsiktig i svangerskap:
Induksjon av fødsel, bradycardi hos foster. Helst forløse først.
• Psykoterapi, med vekt på psykoedukasjon, betydningen av et rimelig
regelmessig og forutsigbart liv.

Menneskelig nær – faglig sterk

Mange store kunstnere er bipolare!

• Ubehandlet: Høy mortalitet i selvmord
• Med god behandling er prognosen god.
• Mange svingninger forringer prognosen. Hold dem «på streken».

Menneskelig nær – faglig sterk
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Personlighetsfortyrrelser

Normal personlighet
• Stabil selvfølelse, agent i eget liv
• Evne til å kjenne og kontrollere følelser
• Evne til å mestre stress
• Evne til å reflektere over eget indre liv, og derigjennom forstå andre –
«mentalisering»
• Stabile og følelsesmessig nærende relasjoner til andre

Menneskelig nær – faglig sterk

Forstyrret personlighet. Mange typer, men vi
opprettholder ikke lenger så skarpe skiller
• Ustabil, vanligvis lav selvfølelse
• Dårlig følelsesregulering. Kjenner ikke på følelser, eller er helt i følelsenes
vold. Regulerer følelser på uhensiktsmessig måte: Spiseproblemer, rus,
selvskading
• Ustabile og stormfulle forhold til andre, eller utrygg på andre (ustabil,
«borderline»)
• Lite evne til å reflektere over seg selv, føler seg som offer for ytre forhold.

Menneskelig nær – faglig sterk

Årsaker
• Grunnleggende personlighetstrekk, temperament, ses på som medfødt
• Noen er av «naturen» utadvendte, vennlige, robuste og nysgjerrige, noen
mer skeptiske, passive og stressbare.
• Likevel anses tidlige barndomserfaringer å være av stor betydning for
utviklingen av pf.

Menneskelig nær – faglig sterk
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Relasjonsskader

Overgrep

• Manglende aldersadekvat stimulering
• Dårlig tilknytning til omsorgsperson
• Barnet må passe på foreldrene og ikke omvendt (parentified children)

Tidlige erfarte overgrep, særlig av seksuell art, gir dyptgående forstyrrelser av
personlighetsutviklingen.
«Kompleks posttraumatisk stress», «varig personlighetsendring som følge av
katastrofale livshendelser»
Kvinner med stort symptomtrykk, dissosiasjon, psykosefenomener,
selvskading, spiseforstyrrelser osv.
Svangerskap og fødsel kan «trigge» minner om overgrep og forverre tilstanden
Overgrepsofre kan ønske selvvalgt keisersnitt.

Menneskelig nær – faglig sterk
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Pf – pasienter er mer disponert for angst og depresjon i svangerskapet
Kan være «vanskelige» og krevende, uttrykke krav og misnøye med oppfølging,
informasjon, fødselsprosedyre
De største problemene kommer etter fødsel – med tilknytning og omsorg for
barnet
Narsissisme (selvsentrerthet) og ustabilitet.
(«pregnarectics», mommy makeovers)
Behandling av pf: Langvarig psykoterapi.
Er det en terapeut: Få til et samarbeid.

Menneskelig nær – faglig sterk

Avslutningsvis….
• Kvinner med alvorlige psykiske lidelser vil også ha barn
• Det beste er at dette kan planlegges før graviditeten inntrer
• Sosiale forhold må legges til rette
• Støtte fra pårørende og hjelpeapparat
• Tett oppfølging fra flere spesialiteter, samarbeid, nøyaktighet med
medisiner.
• Hjelp til å håndtere tilknytning til barnet

Menneskelig nær – faglig sterk
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Veileder i fødselshjelp
Farmakoterapi ved psykisk sykdom i
svangerskapet og postpartum
Hedvig Nordeng, professor
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Avdeling for barns helse og utvikling, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

• Kap 3A. Legemiddelbruk i svangerskapet og
ammeperioden
• Kap 3B. Alkohol, røyking, og
narkotika/legemiddelmisbruk
• Kap 30. Depresjoner i svangerskapet og
ammeperioden

www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/pharma-safe/index.html

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

Olav Spigset and Hedvig Nordeng.
Chapter 15. Safety of psychotropic drugs in Pregnancy
and breastfeeding.
In: Pharmacovigilance in Psychiatry.
Springer Publishing, 2016
www.springer.com/in/book/9783319247397

• Depresjon

http://legeforeningen.no/PageFiles/26911/Retningslinjer%20for%20beha
ndling%20av%20kvinner%20med%20epilepsi%202018.pdf

•
•
•
•
•

• Angstlidelser
• Bipolar sykdom
• Spiseforstyrrelser
• Schizofreni

Antidepressiva
Antipsykotika
Litium
Antiepileptika
Benzodiazepiner

• Personlighets-

forstyrrelser
• Psykosomatiske
lidelser

OM MULIG….

Planlegg
svangerskapet og
ammeperioden!

• Psykoser

Er det nødvendig å bruke psykofarmaka"

Informasjonsbehov
Spørsmål-og-svar tjeneste til gravide på internett.

Hva er risiko ved å
unnlate eller
seponere
legemiddelbruk?

Spørsmål: er det noen som har erfaring med bruk av antidepressiva og graviditet?
Jeg går på Efexor depot og har nettopp oppdaget at jeg er gravid. Må trolig slutte
med medisinene, venter på nærmere beskjed fra legen, men etter hva jeg leser på
www.felleskatalogen.no kan medisinen min påvirke fosteret...
Svar: Hvis du må vente lenge på nærmare beskjed frå legen, så kanskje du kan
kutte ut medisinen enn så lenge? Gjerne i samråd med partner. Det ville i alle fall
eg gjort i og med at denne medisinen kan framkalle abort og redusere veksten
hos fosteret.
hilsen blubben

malt av Vanessa Baird

Manglende etterlevelse
Andel kvinner (%) som ikke etterlevde
legens forskrivning

Svangerskapsrelaterte endringer
kan endre farmakokinetikken
– Økt distribusjonsvolum
• Blodvolumet øker med ca. 40 - 50 %
– Økt utskillelse via nyrer
• 20% - 60% i løpet av første trimester
– Endret levermetabolisme
• Økt aktivitet: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C
• Redusert aktivitet: CYP1A2, CYP2C19
– Økt absorpsjon

60
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0

Adherence to medication for chronic disorders during pregnancy – results from a multinational study.
Angela Lupattelli, Olav Spigset, Hedvig Nordeng. Int J Clin Pharmacy Oct 2013

Farmakoterapeutiske vurderinger
• Hva har kvinnen hatt god (dårlig) effekt av tidligere?
• Hva vet man om sikkerhet i svangerskapet?
• Hvilken dosering bruke ?
– Er det nødvendig med endringer i løpet av svangerskapet?
– Hvor hyppig monitorering ?
– Seponeringsregime ?

• Har lm bivirkninger med betydning for svangerskapet?
• Evt hvilke farmakologiske effekter skal barnet observeres
for? Hvilke bivirkninger er rapportert?
• Kan hun amme ved bruk av legemidlet?

o Dosejustering nødvendig for en del psykofarmaka

Eksempel:
Monitorering av lamotrigin i svangerskapet
Dose
SerumC
(mg/dag) (Pmol/L)
3 mnd før Svangerskapet
450
19,9
p 35%
Uke 23
750
12,9
Uke 33
850
12,9
Fødsel
875
17,6
9 dager pp
875
28,1
n 48%
17 dager pp
875
58,1 *
Nordmo E et al, 2009
* Barnet utvikler apne og cyanose
Terapeutisk serum kons. 12 – 55 Pmol/L

Anbefalinger: Lamotrigin i svangerskapet
1. Hvis mulig, mål serumkonsentrasjonen tett opp mot planlagt
graviditet. En basisverdi er nyttig for senere vurderinger.
2. Første serumkonsentrasjon måles så snart graviditet er påvist.
3. Pasienter som tar lamotrigin for en psykiatrisk lidelse, kan måle
serumkonsentrasjonen hver annen måned. Dosen kan justeres opp
med 50 mg hver annen uke hvis serumkonsentrasjon synker med mer
enn 30 % eller faller til under 10 Pmol/l.
4. Dosereduksjon etter fødsel (50 mg hver 3.-5. dag etter fødselen inntil dosen er

ANTIDEPRESSIVA

tilbake til utgangsdosen)

Klinisk erfaring tyder på at fallet i serumkonsentrasjon er særlig uttalt i perioden fra
første til andre trimester. Vanskelig å forutsi grad av endring hos den enkelte pasient pga.
betydelige interindividuelle forskjeller mht. svangerskapsrelaterte endringer i
lamotrigins farmakokinetikk

Terapeutisk serum kons. : 12 Pmol/L – 55 Pmol/L

• Valproate skal ikke forskrives til
kvinner i reporduktiv alder.
• Sjeldne unntak, epilepsi:
Doser < 700 mg og unngå plasma
nivåer (> 500μmol/L | >70 μg/mL)

Antidepressiva & graviditet
• En kvinne har tidligere hatt god effekt av
sertralin (Zoloft). Hva er det beste alternativet
hvis hun trenger et SSRI når hun er gravid?

• Monitorering: Måling av frifraksjon,
ikke bare total kons. av valproat!

RELIS database 2017; spm.nr. 9291, RELIS Sør-Øst

Hvor vanlig er bruk av SSRI-antidepressiva
blant kvinner i Norge?
Kvinner 20 – 29 år:
Kvinner 30 – 39 år:

5% ¹
7% ¹

Gravide:

1% - 2% ¹

1Reseptregisteret

• Gravide med alvorlig depresjon i svangerskapet
og med tidligere god respons på legemidler, kan
tilbys behandling med legemidler etter grundig
risiko-nyttevurdering (anbefaling)
• Kvinner med alvorlig depresjon som står på
antidepressiva når de blir gravide kan fortsette
med det etter grundig risiko-nyttevurdering
(anbefaling)
• Bytte fra et antidepressivum til et annet kan imidlertid
være problematisk, og hvis kvinnen har alvorlig depresjon
og allerede er gravid, frarådes ofte slikt bytte (forslag)

/ Medisinsk fødselsregister i Norge

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

Mors psykiske helse er viktig for
barnets utvikling

• Valg av antidepressiva bør gjøres ut i fra
sikkerhetsprofil i svangerskapet og evt. tidligere god
respons:

• Depresjoner bør behandles fordi
ubehandlet vil sykdommen i seg
selv kunne ha store negative
konsekvenser for mor og barn
(sterk anbefaling)
•
• Ikke-medikamentell behandling
(samtaleterapi, kognitiv terapi
osv.) er førstelinjebehandling ved
milde til moderate symptomer
(anbefaling)

•
•

•

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

– SSRI’er foretrekkes fremfor de eldre TCA pga. toksisitet/bivirkninger
(anbefaling)
– Paroxetin (Seroxat®) er ikke førstevalget i 1. trim pga. en mulig liten
økt risiko for hjertefeil hos barnet (anbefaling)
– Mindre data er tilgjengelig for de nyere antidepressiva (anbefaling)
Viktig med adekvat dose som gir god sykdomskontroll.
– Enkelte kvinner må øke dosen. Monitorering.
Om behov for medisinering, ikke seponer rett før fødsel
Oppfølging av barnet etter fødsel: Perinatale komplikasjoner opptrer
hos 20-30% av barna.
Amming kan tillates
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

Langtidseffekter?

ANTIPSYKOTIKA

•

•

•

Førstegenerasjons antipsykotika, lavdosemidler
– Haloperidol
(Haldol)
– Proklorperazin
(Stemetil)
– Perfenazin
(Trilafon)
– Flupentixol
(Fluanxol)
– Zuklopentixol
(Cisordinol)
Førstegenerasjon antipsykotika, høydosemidler
– Klorpromazin
(Largactil)
– Levomepromazin
(Nozinan)
– Klorprotiksen
(Truxal)
Annengenerasjons (atypiske) antipsykotika
– Olanzapin
(Zyprexa, Zalasta)
– Risperidon
(Risperdal)
– Klozapin
(Leponex)
– Kvetiapin
(Seroquel)
* trukket 1998 pga. forlenget QT tid, re-introdusert 2005 med restriksjoner
– Sertindol
(Serdolect)
– Ziprazidon
(Zeldox)
– Aripiprazol
(Abilifly)
– Asenapin
(Syncrest)
– Paliperidon
(Xeplion)
– Droperidol
(Dridol)
– Lurasidon
(Latuda)
– Loksapin
(Adasuve)

Antipsykotika
• Brukes av 0.2-0.3% av alle gravide (schizofreni, bipolar lidelse)
• Ingen økt risiko for teratogene effekter, mindre
erfaring for de nyeste 2. gen antipsykotika.
• 1. gen: redusert fertilitet / tardive dyskinesiner
• 2. gen: metabolske bivirkninger
•
•
•
•

Nedsatt glukosetoleranse o Svangerskapsdiabetes
Preeklampsi
Vektøkning
Kvalme

Terrana N, Koren G et al. Pregnancy Outcomes Following In Utero Exposure to Second-Generation Antipsychotics: A
Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Psychopharmacol. 2015; 35(5): 559-65.

Olanzapin og graviditet
Kvinnelig rusmisbruker med schizofreni er gravid i uke 22-23.
Har gått på olanzapin injeksjon (ZypAdhera) 400 mg hver 18.
dag under svangerskapet, men fikk ved siste dosering 300 mg.
De er nå i tvil om dette er beste behandling. Kvinnen er, i følge
henne selv, preget av bivirkninger som tretthet, hovenhet i
kroppen og pusteproblemer. Lege etterspør informasjon om
bruk av olanzapin under graviditet.

Metabolske bivirkninger
• Forekomst av sv. diabetes hos de som fortsatte vs. de som seponerte:
–
–
–
–
–

Olanzapin:
Aripiprazol:
Ziprasidon:
Quetiapin:
Risperidone:

12.0% vs. 4.7%
4.8% vs. 4.5%
4.2% vs. 3.8%
7.1% vs. 4.1%
6.4% vs. 4.1%

• Justert RR fortsettelse med olanzapin 1.61 (CI=1.13 - 2.29) sammenlignet
med de som seponerte olanzapin.
• 4.4 ekstra tilfeller av sv.diabetes blant 100 som fortsatte.
Park Y, Hernandez-Diaz S, Bateman BT, et al: Continuation of atypical
antipsychotic medication during early pregnancy and the risk of gestational
diabetes. Am J Psychiatry 2018; 175: 564–574.

Litium
• Bør unngås hvis mulig hos i svangerskapet
– 10 – 20 ganger økt risiko for Ebsteins anomali
(hjertemisdannelse). Imidlertid er den absolutte
risikoen lav (1 per 1000).

• Monitorering viktig pga smalt terapeutisk spekter:
–

Nivåer mellom 0,3-0,6 mmol/liter kan iblant gi tilstrekkelig profylaktisk effekt.
I andre tilfeller kan det være nødvendig å gå opp til 0,9-1,2 mmol/liter.

Risiko for litiumintoksikasjon hos barnet.
Eksponerte barn bør observeres.
• Bør helst ikke amme (kun unntaksvis)

Benzodiazepiner - Risiko for medfødte misdannelser

Benzodiazepiner og Z-hypnotika

Dolovich, L. R et al. BMJ 1998;317:839-843
Copyright ©1998 BMJ Publishing Group Ltd.

Benzodiazepiner (BZD)
og BZD-lignende legemidler…..
•
•
•
•
•
•
•

Diazepam (Valium, Vival)
Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)
Flunitrazepam (Flunipam, Rohypnol)
Klonazepam (Rivotril)
Alprazolam (Xanor)
Oksazepam (Sobril)
Midazolam (Dormicum)

•
•

Zopiclon (Imovane)
Zolpidem (Stilnoct)

Er benzodiazepiner teratogene?
Er det forskjeller innen gruppen?
Korttidsbruk vs langtidsbruk?
Hvilke bivirkninger er rapportert hos nyfødte?

Take home message
1. Ikke-medikamentell behandling går hånd i hånd med
farmakologisk behandling
2. Mye dokumentasjon på risikoen ved ubehandlet psykisk
sykdom i svangerskapet
3. Lm kan brukes ved klar indikasjon – se tabell. Tett
oppfølging, MONITORERING av serumkons!
4. Tverrfaglig og tett oppfølging av pasienten der helsestasjon,
fastlege og psykiater er de mest sentrale aktørene, i tillegg til
tidlig involvering av fødeavdelingen.
5. Amming stort sett ok
Spigset, Nordeng. Safety of psychotropic drugs in pregnancy and breastfeeding, 2016

Lamictal & graviditet
Den aktuelle pasienten har tidligere hatt en alvorlig postpartum depresjon, og har dermed høy risiko for ny
forverring av sin bipolare sykdom under graviditeten og postpartum. Når det gjelder profylaktisk behandling
anbefales det å tilstrebe monoterapi i lavest mulig effektive dose. Ved valg av farmakologisk behandling bør
tidligere behandlingshistorie vektlegges da graviditeten regnes som en lite egnet periode å forsøke ut ny
legemiddelbehandling.
Pasienten bruker nå lamotrigin som stemningsstabiliserende medikasjon, men kjenner seg mer depressiv. I
første omgang anbefales det å utføre serumkonsentrasjonsmåling av lamotrigin, slik at denne kan brukes
sammen med klinikk for å finne frem til optimal dosering av lamotrigin hos den aktuelle pasienten. Dersom
dette allerede er gjort, vil neste steg bli overgang til litium siden det opplyses om at pasienten tidligere har hatt
svært god effekt av litiumbehandling. Nøye monitorering med serumkonsentrasjonsmålinger, samt vurdering
av pasientens tilstand med tanke på klinisk effekt, brukes for å finne optimal dosering av litium.
Det er for øvrig anbefalt med tverrfaglig og tett oppfølging av pasienten der helsestasjon, fastlege og psykiater
er de mest sentrale aktørene, i tillegg til tidlig involvering av fødeavdelingen.

RELIS database 2017; spm.nr. 11461, RELIS Vest

Olanzapin depotinjeksjon og graviditet
RELIS database 2011; spm.nr. 839, RELIS Sør-Øst

Det finnes ikke data som tyder på at olanzapin gir
økt risiko for fosterskade, men olanzapin kan gi
metabolske bivirkninger som kan være uheldige
hos den gravide, så som vektøkning og risiko for
diabetes. Man bør være oppmerksom på
ekstrapyramidale bivirkninger hos det nyfødte
barnet, men denne risikoen vil være lavere enn for
førstegenerasjons antipsykotika som perfenazin.
Det synes derfor forsvarlig å gi kvinnen olanzapin
depotinjeksjon dersom det er indikasjon for det.

22.10.2018

Advarer mot Powerpoint

Fødselsangst og
forløsningsmetode
Dr Thorbjørn Brook Steen
Overlege fødeavdelingen OUS,
Ullevål

Hvorfor meg...
•

Tysk studie viser at
Powerpoint-presentasjoner
fungerer heller dårlig om
målet er at tilhørerne skal
huske budskapet.
Aftenposten nett 20.09.11
(Mao dette blir veldig kjedlig uten deres
engasjement. Derfor blant annet noen provoserende
spørsmål underveis fra meg og jeg vil gjerne få noen
fra dere. Blir ikke alle slidene gått gjennom gjør dette
ingen ting. Dette er ikke bare fakta tematikk )

Hva er fødselsangst?

...og denne forelesningen?
– For 7 år siden ba jeg om at alle
med henvisning med spørsmål
rundt forløsningsmetode skulle til
meg
– Disse kvinnene er ofte krevende og
upopulære
– På mange sykehus ender de med å
komme til en legestafett
– Mye å hente på å vise interesse,
erfaring og empatisk
kommunikasjon
– Mye å hente på å samarbeide
tverfagelig

Hva er fødselsangst?
• O 99.3?
• Uvitenhet?
• Keisersnitt eget ønske?
– Ikke alle vil ha keisersnitt

• Tidligere traumatisk
fødsel, PTSD?
• Tidligere psykiatrisk
sykdom?
• Arvesynd?
• ....

Uro-Angst
• 20 % av alle gravide
føler sterk uro
vedrørende fødsel
– 7000*20%=1400

• 5-10% av disse har
invalidiserende
fødselsangst
– 1400*10% =140

• Normalt?– Patologisk?
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Uro
•
•
•
•
•
•

Ubesvarte spørsmål
Spørsmål besvart av
Svigermor
Barnimagen.no
Nytt liv?
Tidligere traumatisk
fødselsopplevelse
• Henvises til samtaler
hos GAIA jordmor
eller liknende

Keisersnitt eget ønske?!
•

Pasientrettighetsloven
– Kap 3: rett til medvirkning ved
valg mellom forsvarlige
behandlingsformer
– Er keisersnitt en riktig og forsvalig
behanding?
– Selvbestemt keisersnitt er ikke
bestemt ved norsk lov

•

Vi står faglig ansvarlig bak
valget
– Hvem tar ansvar ved
komplikasjoner?

•

Fødselsangst eller eget ønske?

Forsøk på kommunikasjon
• Forskning viser:
– Det er sammenlagt lettere å
føde vaginalt for
fleregangsfødende
– Kvinner med tidligere
traumatiske fødsler eller
overgrep takler livet
psykisk bedre etter
vellykket vaginal fødsel
– Vi kan individualisere og
optimalisere din fødsel

Ønsker ikke å føde
• Barnet må vel ut?
• 7-9 % av alle
keisersnitt i Norge
gjøres uten medisinsk
indikasjon
• Hva gjør vi feil og hva
gjør vi riktig?

Kasuistikk
• P2, to tidligere ”normale
fødsler”
• Alvorlig bekkensmerter
• Følte at hun var nærmest
invalidisert under første
svangerskap og klarte bare
så vidt å føde
• Nekter å føde vaginalt, nå
uansett

Tilbakemeldingen
• Hva er det du snakker om,
jeg er psykolog og jobber
med forskning
• Jeg har hørt at det var så
bra og komme til deg. Det
var helt feil
• Får jeg ikke keisersnitt
drar jeg rett på et annet
sykehus
• Vi har ikke mer å snakke
om
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Up to date, mai 2011?
• Anbefales god
diskusjon og
informasjon om
fordeler og ulemper
• Porsjoner ut
informasjonen med
enkelt språk, skriftlig
• Mer utfyllende for de
som ønsker og trenger
mer detaljer

Sectio eget ønske internasjonalt
• USA
– Medisinsk og etisk akseptert
å få utført sectio på egent
ønske
– Fødsleslegen kan nekte å
utføre, men må henvise
videre

• UK
– Nice guidelines mindre
strenge vedrørende eget
ønske enn for 10 år siden

• Canada
– Yngre leger er i økende grad
skeptisk til vaginal fødsel

Tromsø studien
• 2000-02, 164 kvinner
(4 %) henvist med
fødselsangst
• 86 ønsket keisersnitt
• Individuelt tilpasset
opplegg
• I snitt 5 timer per
pasient

Hva så?
(Dette er ment å provosere)

• Hva er viktigst, skade på
barnet eller postoperativ
infeksjon?
• Ca 17 % ender med
keisersnitt på Ullevål, er
det virkelig da så farlig for
barnet?
• Er det økonomiske
motiver bak?
• Får ikke kvinnen en varig
forandring i underlivet
etter fødsel?

Pål Øian
• Studier viser at
psykososiale samtaler
senker sectio frekvens
med opp til 50%
• Ønske om sectio kan
representere en
krisereaksjon
underbygget av andre
livskriser og
problemer

Psykiatri
• Alle med alvorlig og
2/3 av moderat
fødselsangst hadde
tidligere angst og
depresjon
• 43% spiseforstyrrelser
• 26% tidligere
psykiatrisk behandling
• 7% PTSD
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Sexuelt misbrukt
• 15 15 av alle kvinner har
vært utsatt for overgrep
• 63 % av kvinner henvist
med fødselsangst har blitt
misbrukt
• 76% av de med alvorlig
fødselsangst
• Voldtekt/incest i
barnealder føder like bra
og har lik sectio frekvens
• Sen voldtekt, økt risiko for
sectio eller vakuum

Hvordan gikk det?
• 86% endret sitt syn på
forløsning
• Kvinnene følte at de ble
lyttet till
• Mistillit til helsepersonell
ble mindre
• Økende tillit til hjelpen de
fikk
• Best å fokusere på
mulighet til mestring enn
mulighet for sectio

Forberedelse
• Jeg ønsker å

De forskjellige kvinnene
• Reelle fødselsangst

– Lese henvisningen og se evt
gjennom den forrige
fødselen
– Bli kjent med hvem som
sitter foran meg
– Være faglig og gi medisinsk
forankrede råd ut i fra
”bestillingen

– Psykiatri/misbruk i
anamnesen
– Fra barndommen
– Historier/nettet

• To posh to push
– Ingen klar grunn
– Keisersnitt på eget ønske
vanlig i hjemlandet
– Min kropp
– Nei, og tilbud om second
opinion

Historie
•

De fleste har en historie
– Min jobb å veilede denne
historien frem
– De aller fleste er inderlige i sin
angst

•

Unngå å bruke posisjonen min
med makt
– Skape trygge omgivelser
– Ikke ha fordommer

•

Noen kommer til å ende opp
med et keisersnitt og det er
kanskje greit

Hva gjør jeg?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lytter til kvinnen
Gir god informasjon
Skremme minst mulig
Ikke start en debatt-på-tv
samtale
Lag ”avtalefødsel”
Lage fødselsplan i journalen
Bearbeide det de frykter mest
Minimum to konsultasjoner
Følger tett mot slutten av
svangerskapet
Vurderer induksjon i stedet for
sectio
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Samarbeid
•
•
•
•
•
•
•

Jordmorgrupper
Psykiatrien
LAR
Partner
Primærhelsetjeneste
Andre spesialister
Andre kollegaer

...og slik gikk det
• En annen kollega ga
henne keisersnitt
• Jeg ble venn med
kvinnen i etterkant
– Barn i samme klasse
– Vanskelig barndom
– Mye kroppslige
smerter generelt

• Super lykkelig med at
siste barn er forløst
med keisersnitt
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VOLD OG KONSEKVENSER
FOR SVANGERSKAP OG
FØDSEL

Ulike begrep
• Krenkelser, overgrep, vold, bruk av makt
• Som barn/voksen
• Vold i nære relasjoner i det private miljøet
• Vold utenfor det private miljøet

Lena Henriksen,
Førsteamanuensis/postdoktor ved OsloMet

• Psykisk/emosjonell vold, fysisk vold, seksuell vold,

økonomisk vold, manglende omsorg, begrensning av
frihet, kontrollerende oppførsel

PMU 2018

Hva er vold?

En definisjon av vold

• FYSISK VOLD
”

VOLD ER ENHVER HANDLING RETTET MOT
EN ANNEN PERSON, SOM GJENNOM AT
DENNE HANDLINGEN SKADER, SMERTER,
SKREMMER ELLER KRENKER, FÅR DEN
PERSONEN TIL Å GJØRE NOE MOT SIN
VILJE ELLER Å SLUTTE Å GJØRE NOE DEN
VIL”
Isdal (2000)

• MATERIELL VOLD

• PSYKISK VOLD
• SEKSUALISERT VOLD
• LATENT VOLD

Mirjam Lukasse november 2014

Norske tall
Tall fra undersøkelsen: Vold og voldtekt i Norge. En
nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv
(2014):
• Av kvinnene rapporterte 25,4 prosent ”milde” seksuelle

overgrep og krenkelser.
• 9,4 prosent av kvinnen oppgav at de hadde blitt voldtatt.

Thoresen SH og Hjemdal OK (red.): Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal
forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: NKVTS; 2014;179

Norske tall

Annen statistikk fra Norge

Vold fra partner:

• I 2017 ble det anmeldt, 3721 tilfeller av mishandling i

• Like mange menn som kvinner rapporterte mindre

• Grov mishandling i nære relasjoner: 145

familieforhold (3 437 tilfeller 2016).
alvorlig partnervold noen gang i livet (kløpet, klort,
lugget eller slått med flat hånd) Ca 15 prosent.

• Seksuallovbrudd: 7 990 saker ble anmeldt i 2017

(7 079 øking fra 2016)
• Voldtekt: 2 308 (2 235 i 2016)

• Flere kvinner (8,2 %) enn menn (1,9 %) hadde vært

utsatt for alvorlig vold fra partner (sparket, tatt
kvelertak på, banket opp).

• Voldtekt av barn under 14 år: 779
• I 2017 bodde 1806 voksne på krisesenter
• Antall dagsbesøk øker: 10 620 oppsøkte dagtilbudet i 2017

Thoresen SH og Hjemdal OK (red.): Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal
forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: NKVTS; 2014;179
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar72017-03-06
Sentio research Norge: 2015

Overgrep og konsekvenser – et komplekst bilde

Overgrep i svangerskapet
• I to Norske studier rapporterte 3 – 5% av gravide at

de hadde opplevd overgrep de siste 12 måneder

• Alder for start for overgrep i barndom
• Alvorlighet av overgrepet
• Frekvens av overgrepet

• 1.8% gravide rapporterte overgrep i svangerskapet

• Varighet av overgrepet
• Hvem som utøvde/utøver overgrepet
• Sosial støtte ellers

• Robusthet
Lukasse M et al: Acta Obstet Gynecol Scand. 2014
Sørbø MF et al: BMC Public Health. 2013
Hjemdal OK, Egnes K 2009 Å spørre om vold Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner,
Oslo: NKVTS

Død

• Terapi
• Konteksten

Hvordan har overgrep effekt på helse?

• WHO anslår at 38 prosent av drap på kvinner begås av en

partner/tidligere partner.

• Risiko adferd

Garcia-Moreno C et al: Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and
non-partner sexual violence. WHO Geneva; 2013.
Stökl, H. et al. The global prevalence of intimate partner homocide: a systematic reviev. Lancet 2013

• Partnerdrap i Norge:

• Opplevelse av helse, somatisering

• Psykopatologi
• Psykososial utvikling av barn utsatt

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Partnerdrap

5

8

15

8

10

7

9

Kvinner

4

7

12

6

9

6

8

Menn

1

1

3

2

1

1

1

https://www.politi.no/kripos/statistikk/drap/

• Direkte skade

for vold
• Neurobiologiske endringer i barn

utsatt for vold
• Re-victimisation

Adverce childhood experiences

ACE pyramiden (Felitti, V.J Am J Prev Med 1998).

Forklaringsmodell årsaker

Garcia-Moreno C et al. Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and
non-partner sexual violence. WHO Geneva; 2013.

Mirjam Lukasse november 2014

Forklaringsmodell årsaker

Garcia-Moreno C et al: Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and
non-partner sexual violence. WHO Geneva; 2013.

Overgrep og svangerskapet – mulige konsekvenser

Overgrep og svangerskapet – mulige konsekvenser

• Vold i nære relasjoner
• Uønsket/ikke planlagt graviditet (Lukasse)
• Vaginal blødning (Moraes)
• Spontan abort (Webster)
• Mangel på vektøkning i svangerskapet (Moraes , Urquia 2011)
• Innleggelser: for premature rier, UVI, trauma eller ukjent årsak
(Cokkinidis, Henriksen)
• Økt vold i svangerskapet (O’Reilly)

• Overgrep som barn
• Flere svangerskapsplager (Grimstad, Lukasse)
• Økt fødselsangst (Lukasse)
• Ung alder, tenårige (Noll, Pallitto)
• Overgrep som voksen eller barn eller begge deler
• Flere konsultasjoner (Grimstad, Webster)
• Flere uønskede svangerskap (Dietz, Lukasse)
• Økt bekymring for barnet (Eide)

Overgrep og fødsel – mulige konsekvenser

Overgrep og postpartum-perioden – mulige konsekvenser

• Oppleve på nytt eller blir minnet på tidligere overgrep

• Lavere fødselsvekt (Webster)

• Ulike fødestiler (Rhodes)
• Dissosiasjon (fjerne seg fra virkeligheten)
• Økt behov for kontroll over fødselen, detaljert fødselsplan
• Stille, vanskelig å få kontakt, godtar alt

• Økt risiko for CS (Nerum, Heimstad, Lukasse, Schei,

Henriksen)
• Langsom fremgang (Rhodes)
• Færre episiotomier (Van der Hulst)
• Preterm fødsel (Rodrigues)

• SGA og prematur (Boy)

• Postpartum depresjon (Buist,

Urquia)
• Ammeproblemer (Tatano)
• Tilknytningsproblemer

(Leeners)
• Problemer med å takle
morsrollen
• Problemer med barnets
kjønn (Heritage)

Nye retningslinjer i 2014

Om å spørre: Sitater fra kvinnene

• Anbefales at alle gravide blir

spurt om de har opplevd vold
• Forslag om spørsmål:

”Kanskje kvinner må få mer informasjon om hva vold er? […] Jeg
trodde vold bare betydde å slå, og virkelig slå. Jeg var hos politiet
da jeg fortalte, og hun sa «det betyr også vold». Jeg var sånn «er
det sant? Er det vold?”.

• ”Er du noen ganger redd

i ditt eget hjem?”

• Anbefalingen om kontekst
”Jeg begynte å slite psykisk og hadde mye vondt i kroppen i
graviditeten. Det er et tegn på at man lever under slike forhold.
Det visste ikke jeg. Jeg var mye hos legen og undersøkte alt
mulig. Dere bør informere om at man kan få det av den type
stress.”

• Oppfølging

Undersøkelse utført per telefon blant
kommune jordmødrene i 2016
• 35% oppgav > 20 års erfaring
• 42% jobbet >75% i
svangerskapsomsorgen.
• 52% oppgav at de kjente
retningslinjene
• 10% sa de kjente lite til dem

Grunner for å ikke spørre

Hvor mange spør
du om vold

N=398 (%)

Alle

165 (41.5)

Mer enn halvparten 89 (22.4)
Cirka halvparten

23 (5.8)

Cirka ¼

53 (13.3)

Ingen

42 (10.6)

Jeg vet ikke

22 (5.5)

Ingen svar

4 (1.1)

Henriksen L: Spør norske jordmødre alle gravide om vold? Tidsskrift for jordmødre 2017.

Hva er grunnen at du ikke spør?
Ingen mistanke, ikke relevant
Kvinner kommer lite eller sent til jordmor, ingen
resurser/tid
Kvinnen kommer ikke alene
Vanskelig tema
Jobber på et lite sted, kjenner kvinnen allerede
Jobber på sykehus, ikke i svangerskapsomsorgen
Vet ikke
Glemmer det
Språk/kommunikasjonsvansker
Ingen rutiner for oppfølging ved avdekking av vold
Mangler opplæring

n =215
42
39
34
30
27
23
19
16
12
11
10

I tillegg vær oppmerksom når:

Nå den voldsutsatte kvinnen er kjent – hva da?

• Kvinnen har:

• Meldeplikt og avvergeplikt

• Fødselsangst
• Mange subjektive plager
• Tegn på trauma på kroppen
• Reagerer på berøring/nakenhet
• Viser sterk behov for kontroll
• Vanskelig å få kontakt med

Overgrep og gravide – tips for omsorgen

• Forebygging av mer vold
• Trygghetsfremmende adferd
• Teamarbeid mellom flere yrkesgrupper involvert

• Forebygging av re-traumatisering
• Utdanning helsepersonale

• “Behandling”

Oppfølging

• Vær forberedt

les fagstoff og fortellinger og gå på en fagdag
• snakk med kvinner som har opplevd overgrep
• vær sensitiv og lær av feilene
•

• sett deg inn i hjelpetilbudet i din bydel/kommune

• Empatisk og rolig reaksjon
• Dokumenter kun etter samtykke men husk meldeplikten

• Tverrfaglig
• Psykolog/psykiater,

fastlege, jordmor
gynekolog, sosionom,
med flere.
• Avhengig av kvinnen

• Tilby hjelp og henvisning
• Bygg tillitt (krever kontinuitet)
http://www.pennysimkin.com/

Hobbins JOGNN Survivors of Childhood Sexual Abuse: Impliactions for Perinatal Nursing Care
Maryl Smith Midwifery Today Summer 2009
Christine Heritage JOGNN 1998

Take home message!
Samtale med kvinnen om vold

Learn to listen with your
JA

Videre kartlegging1
Oppfølgings-samtaler.
Drøfte med
leder/kollega.

NEI

Er det aktuelt å
henvise kvinnen? Hvor
kan hun henvises? 2

USIKKER

Avvergeplikt
Barnevern
Politi Krisesenter 3

Spør igjen senere.
Eventuelt si til
henne du vil spørre
igjen.

1Lytt nøye, med empati og uten og dømme. Spør om hennes behov. Vis henne
at du tror på henne og at hun ikke har skylden. Tenk sikkerhet! Støtt henne ved
å gi henne informasjon om hjelpetiltak og henvis henne videre om ønskelig.

2Psykologtjeneste:

Familievernkontor:
Alternativ til vold:
Fastlege:
Helsesøster:

3Politi:

11

Eyes – giving her your undivided attention

2

Ears – truly hearing her concerns

<

Heart – with caring and respect

02800
Krisesenter:
Barnevernvakta: 116 111

Takk for oppmerksomheten!

WHO Health care for women subjected to IPV or SV: A clinical handbook
(2013)
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Outline

Posttraumatisk Stress etter Fødsel Risikofaktorer samt konsekvenser for hele familien

1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans
2. Studien «Favn om fødselen»
– Resultater fra egen forskning

3. Kliniske implikasjoner

Fødselstraumer?

Outline
1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans
2. Studien «Favn om fødselen»
– Resultater fra egen forskning

3. Kliniske implikasjoner

Posttraumatisk stress etter fødsel
Opptil en tredjedel av alle kvinner opplever sin fødsel som
traumatisk
- 3% kvalifiserer for diagnosen Posttraumatisk
stresssyndrom (PTSD)
- 16% blant risikogrupper

Posttraumatisk stress etter fødsel
Symptomer:
1) Gjenopplevelse
(mareritt om fødselen, flashbacks av hendelsen)
2) Unnvikelse
(unngå å bli gravid igjen, hukommelsestap rundt fødselen)
3) Emosjonell nummenhet
4) Negative kognisjoner og stemning
5) Økt anspenthet
(irritabilitet, konsentrasjonsvansker)
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Posttraumatisk stress etter fødsel
Risikofaktorer I

Posttraumatisk stress etter fødsel
Risikofaktorer II

- Sårbarhetsfaktorer:

- Fødselsrelaterte faktorer:

- Depresjon

- Fødselsopplevelse

- Fødselsangst

- Operative inngrep

- Komplikasjoner under graviditeten

- Manglende støtte

- Tidligere PTSD

- Dissosiasjon

- Dårlig mental helse

Posttraumatisk stress etter fødsel
Potensielle konsekvenser:
- Fremtidige fødsler
- Reaktivering av symptomer under ny fødsel
- Utsette videre graviditeter
- Ingen flere barn

Outline
1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans

2. Studien «Favn om fødselen»
– Resultater fra egen forskning

3. Kliniske implikasjoner

- Nære relasjoner
- Vansker med å danne et positivt forhold til barnet
- Barnets utvikling
- Problemer i parforholdet

HOVEDHENSIKT:
Favn om fødselen

Å studere
1) Risikofaktorer for fødselsangst og,
2) Hvordan fødselsangst påvirker forløsningen og barnet.
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The Ahus Birth Cohort:

MÅLPOPULASJON:
Alle kvinner med planlagt fødsel på AHUS
fra mars 2009 til og med februar 2011

uke 18

uke 32

fødsel

8 uker

2 år

T3

T4

PARTUS

T1

Risikofaktorer

Prepartum

Fødsel

Den subjektive opplevelsen

Postpartum

Sårbarhetsfaktorer:

Objektive
fødselsopplevelser

Sårbarhetsfaktorer

PTSD
symptomer

Subjektive
fødselsopplevelser

T2

- Prenatale PTSD symptomer
- Fødselsangst
- Depresjons-Symptomer
- Angst-Symptomer
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Subjektiv tolkning er sentral
Prepartum

Fødsel

Postpartum
.05*

Prenatale
PTSD
symptomer

Fødselsrelaterte faktorer:

.09*

Objektive
fødselsopplevelser

.33*

.25*

.08*

Fødselsangst

- Objektive fødselsopplevelser
- 11 ulike fødselskomplikasjoner

DepresjonsSymptomer

.09*

- Subjektive fødselsopplevelser
- hvor redd?
- hvor ivaretatt?
- helhetsopplevelsen?

.11*

PTSD
symptomer
.56*

Subjektive
fødselsopplevelser

AngstSymptomer

.09*
.13*

RMSEA = .04, CFI = .91, TLI = .90
* p ≤ 0.05 (non-signifikante stier ikke fremstilt)

Konseptuel modell

Traume og smerte
Prepartum

Fødsel

Postpartum

Fødselssmerte

Sårbarhetsfaktorer

PTSD
symptomer

Subjektive
fødselsopplevelser

Sårbarhetsfaktorer:

Fødselsrelaterte faktorer:

- Prenatale PTSD symptomer
- Fødselsangst
- Depresjons-Symptomer
- Angst-Symptomer

- Fødselssmerte
- Subjektive fødselsopplevelser
- hvor redd?
- hvor ivaretatt?
- helhetsopplevelsen?
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Prepartum

Fødsel

Postpartum

Konsekvenser

.10*
Prenatale
PTSD
symptomer

.06*

.07*

Fødselssmerte
.12*

Fødselsangst

.28*
DepresjonsSymptomer

.25*
PTSD
symptomer

.07*

.07*

.39*

Subjektive
fødselsopplevelser

AngstSymptomer

.10*
.15*

RMSEA = .05, CFI = .91, TLI = .90
* p ≤ 0.05 (non-signifikante stier ikke fremstilt)

Konsekvenser I - Amming
Non-initiation of
breastfeeding
Postpartum PTSD

0.15***

PTSD avoidance symptoms

0.12***

PTSD intrusion symptoms

0.06*

6 ganger økt risiko for å ikke amme
Independent variable

Adjusted OR

95%-CI

p-value

8.43

2.67-26.62

0.000

Postpartum PTSD

6.51

2.00-21.18

0.002

BMI

1.10

1.04-1.18

0.003

Postpartum PTSD

5.98

1.79-19.97

0.004

BMI

1.09

1.02-1.17

0.008

Emergency cesarean section

2.48

1.05-5.85

0.038

Model 1
Postpartum PTSD
Model 2

Maternal factors
Depression
Anxiety

0.06*
0.01

Age (years)
Educational level
Paid employment
BMI2

0.03
-0.09***

Emergency cesarean section

Model 3

-0.02
0.12***
0.10***

Child factors
Sex

0.02

Apgar Score 1 minute

0.01

Apgar Score 5 minutes

-0.00

Apgar Score 10 minutes

-0.01

Preterm birth

0.04

Difficult infant temperament

0.01

Konskvenser II –
Betydning for barna

Konskvenser II –
Betydning for barna

Undersökelse av 4 områder av barns utvikling:
(a)
(b)
(c)
(d)

Grovmotorisk utvikling
Finmotorisk utvikling
Utvikling i kommunikasjon
Sosial-emosjonell utvikling
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Barnets sosio-emosjonell utvikling påvirkes
Variable (time point measured)

Særlig gutter er utsatt…

Social‐emotional development
2 years postpartum
β

.08**

PTSD symptoms (8 weeks postpartum)

.12**

Anxiety symptoms (8 weeks postpartum)

.03

Age (at birth)

‐0.01

Education (at birth)

‐.10***

Social-emotional development

Maternal factors
Depression symptoms (8 weeks postpartum)

Child factors
Child sex (at birth)

50

40

30

.05
20

**

Prematurity (at birth)

.07

Difficult temperament (8 weeks postpartum)
Current health problems (2 years

.17***

Girls

Boys

10

.04

postpartum)

0
0

R2

.12

F

19.51

15

30

45

60

75

PTSD symptoms

… også barn med vanskelig temperament

Social-emotional development

60

Konsekvenser III – Barnets sövn

60

50

40

30

20

Difficult temperament 1 SD above mean

10

Difficult temperament 1 SD below mean
0
0

15

30

45

60

75

PTSD symptoms

Barna sover dårligere
Nocturnal sleep
duration

Daytime sleep
duration

Total sleep
duration

Konsekvenser IV – Parforhold

Number night
wakings

Duration
wakefulness

Settling time

Child sleep
problems

-0.07**

0.03

-0.06*

0.12***

0.10***

0.13***

0.13***

PTSD intrusion symptoms

-0.04

0.03

- 0.03

0.12***

0.10***

0.10***

0.13***

PTSD avoidance symptoms

-0.10***

0.02

-0.08**

0.08**

0.08**

0.12***

0.10***

Depression symptoms

-0.10***

0.02

-0.07*

0.09***

0.09**

0.10***

0.13***

Anxiety symptoms

-0.13***

0.02

-0.09***

0.06*

0.12***

0.11***

0.11***

Insomnia symptoms

-0.05

0.02

-0.04

0.17***

0.13***

0.08**

0.15***

Age (years)

-0.05

0.06

-0.01

0.09***

0.10***

0.06*

0.10***

Educational level

0.02

-0.01

0.01

0.01

-0.05

0.01

0.01

Paid employment

-0.01

0.02

0.02

-0.02

-0.04

-0.05

-0.02

Parity

0.01

-0.03

0.02

0.04

0.01

-0.04

0.02

Obstetric complications

0.02

0.07*

0.02

-0.00

-0.01

0.04

0.01

Breastfeeding

-0.04

0.05

-0.03

0.08**

0.09***

0.00

0.09**

0.05

PTSD symptoms

Maternal factors

Child factors
Sex (female)
Difficult infant temperament
Health problems

-0.08**

-0.00

-0.03

-0.01

0.01

-0.02

-0.09**

0.03

-0.07**

0.09**

0.08**

0.10***

0.17***

-0.02

0.06

0.01

0.05

0.05

0.06*

0.10***
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Sårbarhetsfaktorer:

Posttraumatisk
stress

Tilfredshet med
Parforholdet

Sårbarhetsfaktorer

Depresjonssymptomer

- Sosiodemografiske faktorer
- Prenatale PTSD symptomer
- Livshendelser
- Barnets temperament

Parforholdet påvirkes – depresjon har viktig rolle

Outline

-.13***
-.07*
Paritet
-.14***

1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans
2. Studien «Favn om fødselen»

Posttraumatisk
stress

Alder
.07**

– Resultater fra egen forskning

Utdanning
.42***
Prenatale PTSD
symptomer

Tilfredshet med
Parforholdet

.14***
-.22***
.12***

.13***
.19***

Livshendelser
.14***

3. Kliniske implikasjoner

Depresjonssymptomer

.27***

Barnets
temperament
-.07*
RMSEA = .03, CFI = .96, TLI = .95
*** p ≤ 0.001, ** p ≤ 0.01, * p ≤ 0.05 (non-significant pathways are not shown)

Kliniske implikasjoner
Over 59 000 fødsler i Norge hvert år:
1 900 kvinner fødselsrelatert PTSD

Kliniske implikasjoner
-

Betydningen av prenatalperioden
Tidligere traumatiske opplevelser?
Ideer rundt fødselen
Forberedelse på at fødselen kan bli anderledes
enn planlagt
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Kliniske implikasjoner
Subjektiv tolkning er sentral

Konklusjon
- Opptil en tredjedel av alle kvinner opplever sin
fødsel som traumatisk
- Fødselstraumer er forbundet med betydelige
implikasjoner for mor og barn

Konklusjon

Kliniske implikasjoner
- Stor andel kunne forebygges med god støtte
under fødselen
- Sensitivitet hos personalet
- Informasjon og valgmuligheter
- Selv rutinemessige prosedyrer kan oppleves som
stressende og indusere angst
- Formidle trygghet selv i akuttsituasjoner (som
ikke er livstruende)

Konklusjon
- Både fødselssmerte, fødselskomplikasjoner og
subjektive fødselsopplevelser er relatert til
posttraumatisk stress, men den subjektive
fødselsopplevelsen er den sentrale faktoren

Takk for oppmerksomheten!

- Det å føle seg trygg og ivaretatt, kan hindre
katastrofale tolkninger av situasjonen og
smerten og gjøre det lettere å fokusere på det
fine utfallet – BABY’EN

susanniegel@gmail.com
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Hvem henviser til Ullevål‐team?

Ullevål‐team
Rus i svangerskapet, hva gjør jeg for å hjelpe?

Egen
poliklinikk

Et tverrfaglig team
på Kvinneklinikken,
OUS Ullevål

•
•
•
•

Fastleger, jordmor på helsestasjon
Svangerskapspoliklinikken/føde/barsel
Behandler i psykiatrien, ruspoliklinikk, DPS, BUP
Sosialtjenesten, barneverntjenesten, LAR, Prosenteret,
kriminalomsorgen
• Kvinnen/paret selv/familien/andre

Skriftlig henvisning bidrar til å sikre åpenhet, tillit, gode
holdninger og oversikt

Hanne Støre, klinisk sosionom
Siss Wold, jordmor/psykisk helse
Jorid Eide, jordmor/teamleder
Ullevål‐team 2018

Ullevål‐team 2018

Ullevål‐team
Gravide med ekstra belastninger

Markant økning i cannabisbruk blant Oslo‐
ungdom, ifølge Ungdata undersøkelsen Ung i Oslo 2018

1. Psykiske problemer/psykiatriske lidelser
2. Rusproblemer
3. Psykososiale problemer

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Komplekse og eksistensielle behov
Ullevål‐team 2018

Ullevål‐team 2018

Samspill og tilknytning
Målsetning i Ullevål‐team

Mor‐barn interaksjonen kan bli påvirket:

Det ufødte barnets beste i sentrum:

• Mors mentale helse og tidligere/nåværende
rusavhengighet

• Tidlig avdekning av problemer i
svangerskapet
• Forhindre fosterskade og skjevutvikling
• Etablere et samarbeid mellom
kvinnen/paret og hjelpeapparatet
• Riktig tiltak til rett tid

• Mors fortid vedrørende egne
omsorgserfaringer

Ullevål‐team 2018

• Barnets NAS symptomer, egne ressurser og
senere sårbarhet

Ullevål‐team 2018

1

Oppfølging og tilrettelegging

Ullevål‐team

• Svangerskap
– Samtaler: Ulik bakgrunn for sårbarhet, begrense
stress, være tydelig
– Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
– Omvisning fødeavdelingen

1981: 9 kvinner, 11 samtaler
2017: 270 kvinner, 692 samtaler

• Fødsel
– Plan for fødsel, tilrettelegge for behov og ønsker (hvis
mulig) – evt avgi urinprøve ved innkomst?

•
•
•
•
•
•
•

• Barselopphold
– Enerom (hvis mulig), utvidet opphold?
– observasjon/dokumentasjon av samspill mellom
mor/partner og barn
– Ullevål‐team besøker kvinnen/familien

• Plan videre
– Tidlig hjemmebesøk av helsestasjonen, NFP
– BUP, barneverntjeneste, Ullevål‐team avslutter
kontakt

15 bydeler
OUS Ullevål og RH, 9800 fødsler
Fødeplass Ullevål
Organisert under kvinneklinikken, føde
1‐10 samtaler (svangerskap/barselopphold)
Flerkulturelt, tolkesamtaler
Samarbeid primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
Ullevål‐team 2018

Ullevål‐team 2018

Ullevål‐team
Ullevål‐team

Alkohol dokumentert mest alvorlige
skader av rus i svangerskapet

•

Hvordan spør vi gravide om bruk av rusmidler/alkohol/medikamenter/røyk/snus?

•

Ved henvisning til hjelpeapparatet, vær åpen og tydelig overfor kvinnen

•

Ved inntak av rusmidler: Spør om hun vil avgi urinprøve til narkoscreening under tilsyn.
Kontakt sosialtjenesten. Fastleger kan motta svar på urinprøver.

•

Gi kvinnen mulighet til å bevise sin rusfrihet

•

Vi har alle et ansvar (Lov om helsepersonell § 32)

•

Oppfølging: Helsestasjon, DPS, ruskonsulent, BUP, Ullevål‐team, nettverk, NAV, jobb?

•

Delta gjerne på samarbeidsmøter (ansvarsgruppe)

•

Frivillig‐ eller tvangsinnleggelse på institusjon (Helse‐ og sosialtjenestelov § 10‐3/§10‐4)

•
•

Frivillig kontakt med barnverntjenesten i svangerskapet
Kan kvinnen og evt partner beholde omsorgen etter fødsel?

Den viktigste årsak til mental
retardasjon som kan forebygges
FAS/ FAE/FASD
• Veksthemning (pre‐ og postnatalt)
• Misdannelser
• Spesielle trekk i ansikt
• Nedsatt syn
• Funksjonsforstyrrelser i CNS som
viser seg ved avvikende
utvikling/adferd

Ullevål‐team høst 2017

Ullevål‐team 2018

Rusmidler

Ullevål‐team

Cannabis, hasj, marijuana (THC):
• Passerer placenta. Noe økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt

Opioider (eks paralgin forte, heroin, metadon, buphrenorin):
• Økt forekomst av placentaløsning, intrauterin fosterdød, prematur fødsel,
abstinenssymptomer
Benzodiazepiner (sobril, valium)
• Lav risiko for misdannelser, noe økt risiko for leppe‐ ganespalte,
abstinenssymptomer
Amfetamin
• Kan gi redusert blodgjennomstrømning i placenta, spontanabort, prematur fødsel,
fosterdød, vekstretardasjon, abstinenssymptomer
Kokain
• kan gi redusert blodgjennomstrømning i placenta, noe økt fare for placentaløsning
og prematurvannavgang, abstinenssymptomer uvanlig
Veileder i fødselshjelp, Norsk gynekologisk forening (2014)

Ullevål‐team 2018

Symptomer på abstinens hos barnet, NAS Neonatal Abstinens syndrom
•
•
•
•
•
•

Uro, skrik, irritabilitet (utrøstelig)
Sitringer/kramper
Muskelspenninger
Sensitive for stimuli
Redusert kontaktevne
Brekning, diaré, vekttap

•
•
•
•
•

Svetting, nesetetthet, nysing
Økt kroppstemperatur
Rask respirasjon/apné
Forstyrret søvnrytme, reguleringsproblemer
Suge/svelgrefleks påvirket

Når kan symptomene vise seg?
Abstinenssymptomer går over – obs sårbarhet i oppvekst

Ullevål‐team 2018
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