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Perinatal helse

Branka M. Yli
Oslo Universitet sykehus

World Health 
Organization 
World Health 
Report 2005

“The greatest test of health system 
function is the ability to provide timely 
care of birth”

Population: 5.33 mil

Births: ca 56 000

Antenatal care free

Differentiation in the delivery wards 
Low risk/High risk 

No private maternity hospitals

CS   15,9%
Perinatal mortality (22GW)             4,6/1000
Perinatal mortality (28GW) 2,2/1000
Birth register 1967
Perinatal audits 4 regions

Definitions of stillbirth

Figure from Frøen JF & al. BMC Pregnancy & Childbirth 2009

Lancet 2018

28 GW threshold means a huge number of stillbirths
that occur earlier in pregnancy are not being
recognised, with data from Europe revealing 
international estimates could be around 30% higher, at 
least for high-income countries, if stillbirths from 22 
weeks are included.

Dødfødte 2000 -2017
Falt 39,2%!!

fra 5,1 til 3,1 dødfødte /1000 fødte barn fra 2000
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«New national guidelines have been introduced in Norway aiming
to improve obstetric and neonatal care including CTG, STAN, as 
well as therapeutic hypothermia of term born children with
moderate or severe neonatal encephalopathy.

The aim of this study was to examine if the prevalence of CP as 
well as clinical characteristics have changed in Norway during the
first decade of the 21st century.»

Nedgang i forekomsten av CP  for barn født i 1999 til 2010. 

Forekomst /1000 levendefødte 

2,62 1,89

MacLennan A et al AJOG 2015
MacLennan A et al  BMJ 1999 

. 
We consider that other improvements in obstetric and neonatal care have had a major impact
on the reduction in the prevalence of CP. 

This interpretation is supported by the decrease in quadriplegia and dyskinetic CP, considered
to be the result of HIE injuries at birth, during the latter part of the study. 

Hollung SJ, et al., Decreasing prevalence and severity of cerebral palsy in Norway among children born 1999 to 2010 concomitant with
improvements in perinatal health, European Journal of Paediatric Neurology 2018

Forekomst av CS i OECD 2017
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15,9%: 2018

Keisersnitt 16-17 % stabil siste 17 år

3,0%- 1973

CS økte 400%

CS økte 25%

12,3%- 1987

15%- 2001

Compared with offspring born by vaginal delivery, offspring born CD had increased odds of
-autism spectrum disorders (OR, 1.33; 95% CI, 1.25-1.41 )  
-attention-deficit/hyperactivity disorder (OR, 1.17; 95% CI, 1.07-1.26)

Estimates were comparable for emergency and elective CD. 

Study quality was high for 82% of the cohort studies and 50% of the case-control studies.

> 20.mil
fødsler,
19 land

These observational studies 
can't tell us actually causa but
do indicate that the both the
factors associated with
delivery methods and the
specific physiological
changes in the infant need to 
be more clearly evaluated.

<

Part of Baby Biome Study, which aims to follow 
thousands newborns into childhood
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That’s the 
largest 
study into 
the effects 
of birth 
mode on 
the 
microbiome

596:  314  vag delivery; 282  CS at 4, 7 and 21 days after birth

The differences between their gut microbiotas were clear-cut:

--CS l acked strains of commensal bacteria — those typically 
found in healthy individuals.  The guts of CS babies were 
dominated by opportunistic bacteria such 
as Enterococcus and Klebsiella, which circulate in hospitals

--Vag delivery: commensal bacteria made up most of the gut 
community

Mycrobiologist :
» the difference was so stark, that I could take a 
sample from a child and tell you with a high-level 
certainty how they were born.”

Conclusion 

This analysis demonstrates that the mode 
of delivery is a significant factor that affects 
the composition of 
the gut microbiota throughout 
the neonatal period, and into infancy.

The differences largely disappear by the 
time the babies are between 6 and 9 
months old 

Microbiome of vaginally delivered 
newborns did not come from vaginal 
bacteria but from the mother’s gut –
presumably picked up at the moment of 
birth!

Flere 
utfordringer

Eldre mødre

Flere overvektige 

Flere med medisinske sykdom

Flere med svangerskaps diabetes

Flere innvandrere

Kortere liggetid på barsel

Satsing på lavere preterm fødsel 23 sv. uker

Nye risikogruppe-
eldre gravide 

30-34 years 35-39years 45-54years 

Lancet 2011; 377: 1331–40 

Advanced maternal age (>35 years) 
yielded 7-11%stillbirts, and each year 
contribute to more than 4200 stillbirths, 
across all high-income countries. 

MFR , Juni 2018



5

Overvekt eller fedme hos mor, og risiko for dødfødsel

Overvekt: BMI 25—30 kg/m2

Fedme  : BMI >30 kg/m2.

Flenady  V et al. The Lancet  2011

Ha en lærerik uke!
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Mors fysiologi i graviditet
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Kurs O‐ 32332: Obstetrikk

Anne Cathrine (Annetine) Staff
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Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Forskningsleder
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Svangerskapet: påvirker de fleste av den gravides organer

Napso et al, Frontiers in Physiol 2018

Hva skjer’a?
Vi skal gjennomgå 
forandringer i:

• Hjerte‐ kar

• Blod

• Respirasjon

• Nyrer

• Gastrointestinaltraktus

• Placenta viktigste årsak til endringer: essensiell for normal og patologisk 
svangerskapsutvikling

• Ingen skarp grense mellom «normal» og «patologisk» fysiologi i
svangerskapet

• Samspill kvinnen og fosterceller: essensielt for placentering og 
placentafunksjon og svangerskapshelse

Hvorfor skjer det?
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Viktig for å forstå fysiologiske 
forandringer i svangerskapet:

• Svangerskapet preges av en arteriovenøs shunt
– Uteroplacentær sirkulasjon

• Svangerskapet er en hyperterm tilstand
– Fosteret produserer varme, den må avgis via mor

• Placenta styrer produksjon av 
svangerskapshormoner
– De molekylære mekanismene for mange 

fysiologiske prosesser i svangerskapet er stort sett
ukjente, men hormonelle faktorer er viktige

– HCG, hPL, østrogen, progesteron, prolactin, cortisol, cytokiner, adipokiner…

4
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Store metabolske forandringer i svangerskapet

Lever: 
• Forbruker glyserol og (i mindre grad) aminosyrer for å danne glukose som brukes av

fosteret
• Forbruker fett: danner ketoner som kan brukes av hjerne, muskler og foster
Fettvev:
• Frigjør fettsyrer til forbruk for lever og muskler
Fosteret:
• Forbruker aminosyrer, fett og halvparten av innkommende glukose for anabol vekst
• Siste halvparten av glukoseforbruket brukes til energibehov

Liu and Arany. Maternal cardiac metabolism in 
pregnancy. Cardiovasc Res 2014

Maternell anabolsk metabolisme tidlig i graviditeten: 
lagrer næringsstoffer for senere behov
(økt fettvev ila første halvdel av svangerskapet: 3.5 kg ca)

Maternell katabolisme i 3. trimester:
• Shunter næringsstoffer til raskt voksende foster
• Støtter fosterets svære anabolske vekst

Svangerskapet reprogrammerer maternell metabolisme:
Maternell insulinresistens: begrenser maternell glukoseforbruk 
→ shun ng av det meste av glukose  l fosteret

6
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Vi skal gjennomgå forandringer i:

• Hjerte‐ kar

• Blod

• Respirasjon

• Nyrer

• Gastrointestinaltraktus
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(Hytten F, Chamberlain G: Clinical Physiology in 
Obstetrics. Boston, Blackwell Scientific Publications, 
1980)

Stor uteroplacentær sirkulasjon 
‐essensielt i svangerskapsfysiologien

½ liter per minutt…

8

-Spiralkar: endearterier i uteroplacentær sirkulasjon
-Forsyner intervilløse rom med blod
-Må remodelleres (<18 uker) for adekvat uteroplacentær sirkulasjon («shunt»)

9

Normal placentering er essensielt i svangerskapsfysiologien for 
normal uteroplacentær flow,

‐inkluderer remodellering av uteroplacentære spiralkar (<uke 18)

Remodellering er nødvendig for at blod til uterus:
Skal øke fra Ca 50 ml/min tidlig i svangerskapet
‐ til Ca 500 ml/min blod til uterus ved termin

From: Parham PJ , 2004

Preeklampsi: mer 
grunn 

endovaskulær
trofoblastinvasjon

Immunologi viktig for denne remodelleringsprosessen

Preeklamptisk placentering: 
Glatt muskulatur beholdes. 
Shunten ikke så god.
Unormal blodstrøm til placenta

PLACENTA PLACENTA

10

Konsekvens av normalt remodellerte spiralarterier: manglende glatt muskulatur
→Arteriovenøs shunt og dermed nedsatt perifer motstand

Gir lavtrykks
blodstrøm til
placenta

Normal placentering: 
arterie-remodellering
dypt inn i myometriet: 
fjerner glatt muskulatur
rundt karene

• Hjertet løftes opp og roteres fremover:
• EKG‐endringer (inverterte t‐takker og ST‐

endringer kan forekomme)
• Arytmier hyppige (ekstrasystoler, sjeldnere 

supraventrikulære tachycardier)
• Hjertets størrelse: 

• Volum øker ca 10% (pga økt venøs fylning?)
• Remodellering: Venstre ventrikkelvegg øker i

tykkelse (ca 30% ved termin)

11

Clapp AF III, Capeleas E: Am J Cardiol 1997; 80: 1469-73

Perifer motstand reduseres

Manglende glatt muskulatur i 
normalt remodellerte
spiralarterier: 
Arteriovenøs shunt og dermed 
nedsatt perifer motstand

Sirkulasjonen i placenta virker som en 
arteriovenøs shunt og bidrar til 
redusert perifer motstand 

12
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Forandringer i puls og blodtrykk
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Blodtrykk

Clapp AF III, Capeleas E: Am J Cardiol 1997; 80: 1469-73

Blodtrykket (MAP= (2xDBP + SBP)/3):
synker fra første trimester

Redusert perifer motstand: → BT‐reduksjon,
BT‐reduksjon motvirkes av:

↑minu volum
Aktivering av renin‐angiotensin‐systemet

Diastolisk BT: 
• faller 5‐10 mmHG utover i

2. trimester 
(vasodilatasjon)

• Termin: ikke‐gravide 
verdier

Systolisk BT: 
• Uendret eller faller litt

13

MAPPULS

Større risiko for hypertensive svangerskapskomplikasjoner 
dersom start‐BT er i øvre del av normalområde

• First and second trimester: BP normally falls (vasodilatation)
– If start BP: 110/70: most likely to have normotensive pregnancy
– If start BP: 120/80: increased risk of pregnancy hypertension

110/70

120/80

Noori M et al
Circulation 2010

Normalt svangerskap

Late‐onset PE

Gestational Hypertension

Early‐onset PE

Store hemodynamiske endringer i 
svangerskapet

Cardiac output, heart rate, stroke volume, and blood volume:
‐ all increase between 5 and 8 weeks of gestation, peak by mid‐pregnancy, and is 
sustained until the end of pregnancy. 
‐are reversed by 6 months postpartum

Liu and Arany. Maternal cardiac metabolism in 
pregnancy. Cardiovasc Res 2014

Hjertets slagvolum øker

Blodvolumet og 
hjertefrekvensen øker

15

Hjertets minuttvolum øker

Graviditet: Økt risiko for varicer og hemorrhoider

• Stor uterus Økt trykk i bekkenvener og v. femoralis

• Økt vene-distensibilitet

16

Vi skal gjennomgå forandringer i:

• Hjerte‐ kar

• Blod

• Respirasjon

• Nyrer

• Gastrointestinaltraktus

17

Plasmavolum
• Normalt plasmavolum 

hos ikke‐gravid: 2600 ml

• Øker med ca 50% (1200 
–1500 ml) i løpet av
svangerskapet

• Årsak: hormonelle (RAS,
væskeretensjon)

• Større økning ved flere 
og større fostre

Hytten & Chamberlain 1980
18

Fordel med økt plasmavolum og redusert 
blodviskositet: bedre uteroplacentær sirkulasjon 
og reduserer behov for økning i den gravides 
hjertearbeid
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Erytrocytter

• Volum hos ikke‐gravide: 
1400 ml

• (30%) Økning avhengig av
jerntilskudd

– Med jerntilskudd: 400 ml

– Uten jerntilskudd: 240 ml

Hytten & Chamberlain 1980
19

•Plasmavolum øker mer enn
erytrocyttvolum i graviditeten:

– Hemoglobin synker

– Hematokrit synker («fysiologisk anemi»)

•Uforandret: 

– MCHC (mean corpuscular hemoglobin 
concentration)

– MCV (mean corpuscular volume)

Nedre normalgrense for Hb i 
(normalt) svangerskap: 9‐10g/dl 

Rasmussen S et al. Eur J of Obst and Gyn Reprod Biol 2015.
5024 haemoglobin measurements from a random sample of 552 pregnant 
women in three Scandinavian locations, by week of pregnancy.
Lines denote the 5th, 10th, 50th, 90th, and 95th percentiles.
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Andre endringer i blod
• Hyperlipidemi (enda mer ved preeklampsi)

– HDL uforandret
– Total kolesterol  og LDL øker 50%
– Triglycerider tredobles

• Maternell insulinresistens:
– starter tidlig, reduseres med 80% sent i svangerskapet
– begrenser maternell glukoseforbruk  (spesielt i musklene) → shunting av 

det meste av glukose til fosteret
– Øker lipolyse i fettvevet→ gir fettsyrer som alternativ energikilde for mor og

glyserol som substrat til leveren for glukoneogenese
– enda mer insulinresistens ved preeklampsi/GDM

• Inflammatorisk tilstand (sammenlignet med ikke‐graviditet, enda mer ved
preeklampsi)

– CRP normal eller litt økt
– Leukocytter stiger jevnt (10.2x109/l i 3. trimester)

• Plasmaprotein (totalprotein og albumin)‐konsentrasjonen ↓ (pga
plasmavolumøkning)

• Trombocytter lett redusert mot termin (N: 150‐290x109/l)
– Ca. 10 % har lett trombocytopeni (100‐ 150 x 109/l)
– Økt aktivering og økt nedbrytning

• Kortere levetid (i hvert fall ved preeklampsi)
21

Hemostase

• Fibrinogen øker betydelig i
svangerskapet
– Fordel for å forebygge blødning

ved placenta‐separasjon
• Andre koagulasjonsfaktorer øker 

også:
– Faktor VIII og vWfaktor

• Fibrinolytisk aktivitet nedsatt
– Pga fibrinolysehemmende

faktorer fra placenta?
– Som hos ikke‐gravid ca 1 time 

etter fødsel

• Økt koagulabilitet og økt trykk fra 
gravid uterus (økt trykk i
bekkenvener og v. femoralis):↑risiko 
for venøs trombose

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=229717122

Vi skal gjennomgå forandringer i:

• Hjerte‐ kar

• Blod

• Respirasjon

• Nyrer

• Gastrointestinaltraktus

23

Respirasjon

Diafragma ca 4 cm høyere 
ved termin enn hos ikke‐
gravide, men 
interkostalvinkelen blir videre 

24
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• Tidevolumet øker ca. 40 %

(på bekostning av det ekspiratoriske 
reservevolumet)

• Skyldes økt utslag av diafragma (fra
4‐5 til 5‐7 cm utslag)

• Respirasjonsfrekvens uendret

– Minuttvolumet øker (40%)

Respirasjonsforandringer i svangerskapet

---- gravid

___ ikke gravid

Residualvolumet reduseres med 20%  i graviditet 
fordi uterus presser diafragma oppover
Det funksjonelle lungevolumet er uendret

100%

+40%

100%

‐20%

3 vanlige 
inspirasjoner
og ekspirasjoner: 
en gravid puster 
normalt inn, men 
puster dypere ut

1 maks inspirasjon
og maks ekspirasjon

25

Lungefunksjon i 
svangerskapet

G Grindheim,K Toska,M-E Estensen,LA 
Rosseland, BJOG 2011

PEF = peak expiratory flow
(= maksimal ekspirasjonshastighet)
FVC = forced vital capacity
(= inspiratorisk reservevolum + 
tidevolum + ekspiratorisk reservevolum)
FEV1 = forced expiratory volume in 
1 second

FVC   hos para > 0, dvs. 
forandringene vedvarer etter 
svangerskapet

26

O2-forbruket øker i svangerskapet

O2‐behovet øker 15 % pga
Foster, placenta, voksende uterus, økt hjerte‐
og respirasjonsarbeid

Produksjonen av CO2 øker tilsvarende

27

Ventilasjon

• Ventilasjonen mer økt enn nødvendig ift økt metabolisme

•  fjerning av karbondioksid

•  kronisk respiratorisk alkalose – renalt kompensert

• Arteriell pCO2 5,3 kPa 4,0 kPa

• Bicarbonat nedsatt

• pH uforandret

• Skyldes antakelig: Respirasjonssenterets sensitivitet for CO2  (pga
progesteron?)

• Hensikten med redusert maternell pCO2:

– Øke differansen mellom maternell og fetal pCO2 og dermed
diffusjonshastigheten for CO2 over placenta

28

Vi skal gjennomgå forandringer i:

• Hjerte‐ kar

• Blod

• Respirasjon

• Nyrer

• Gastrointestinaltraktus

29

Diameter av calyces og 
ureteres øker i 
svangerskapet

Kan vedvare 3-4 mnd
postpartum

Årsak? Mekanisk trykk i 
graviditet/økt venepleksus 
rundt indre genitalia?

Større diameter på høyre enn på venstre 
side

• Vena ovarica-syndrom: høyresidige
ureterstenliknende smerter pga
utvidelse av ureter i graviditet

Peake et al. Radiology 1983; 146:167-70
30
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Nyrefysiologi

• Ukjent årsak til endringene:

– Blodgjennomstrømning  30 – 50 %

– Glomerulusfiltrasjon  50 %

– Tilbakeresorbsjon øker

• Glukosuri – skyldes økt glomerulusfiltrasjon
(reabsorbsjonen øker ikke alltid tilsvarende)

• Utskillelse av vannløselige vitaminer og
aminosyrer øker
– Økt behov for inntak i svangerskapet

31

Væskebalanse

• 6‐8 liter vann retineres ila svangerskapet

– Økt plasmavolum

– Ekstracellulær væske

• Mange gravide: økende ødemer ila dagen, skilles ut om 
natten/hvile

• Moderate svangerskapsødemer er normalt

– Men rask økning KAN sees ved alvorlig preeklampsi pga dysfunksjonelt
endotel

32

Vi skal gjennomgå forandringer i:

• Hjerte‐ kar

• Blod

• Respirasjon

• Nyrer

• Gastrointestinaltraktus

33

Gastrointestinaltraktus

• Nedsatt tonus og motilitet i glatt muskulatur

– Forlenget tømningstid av ventrikkel

• Spesielt under fødsel

– Obs brekninger/aspirasjon ventrikkelinnhold ved narkose

– Obstipasjon pga nedsatt kolonmotilitet

– Bidrar til svangerskapskvalmen i 1. trimester?

34

Normal vektøkning i svangerskapet: store variasjoner

Pitkin, 1976. Nutritional support in obstetrics and 
gynecology. Clinical Obstetrics and Gynecology
19(3): 489‐513. 

http://www.nap.edu/read/12584/chapter/5

• Svangerskapsprodukter:
• Foster
• Placenta
• Fostervann

• Fettdepot øker (ca 2 kg ved
god nærings‐tilgang)

• Væskeretensjon (blodvolum
og annen ekstracellulær 
væske)

• Uterus og mamma vokser

35

Oppsummert:
• Metabolisme: øker 15%

• Hjerte‐ kar:

– CO øker 30‐40%

– Hjertefrekvens og slagvolum øker

– Vaskulær motstand reduseres (økt
uteroplacentær flow)

• Blod:

– Volum øker 30%

• Respirasjon

– Ventilasjonen øker 50%

– O2‐forbruk øker 20%

• Nyrer

– GFR øker 50%

– Tubulær reabsorpsjon øker 50%

• Gastrointestinaltraktus
– Tregt

Placenta: Nøkkelorganet til svangerskapsendringer og ‐suksess
36



Ernæring og ernærings tilskudd i 
svangerskapet 
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Effects of a cholesterol-lowering diet 
in pregnancy 

A randomised clinical trial 

 The CARRDIP Study 

Maternell Ernæring et viktig intervensjons 
middel for bedre helse hos mor og barn  

Sunt og balansert 
kosthold 

Modified after Fåhraeus, MD et al. Obstetrics & Gynecology 1985; 66: 468. 

Metabolske tilpassninger i svangerskapet 
Maternell hyperkolesterolemi 
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Metabolske tilpassninger i svangerskapet 
Maternell hypertriglyceridemi 
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Factorer i føtal livet påvirker helse  
senere i livet 

  Maternal body      Maternal      Maternal      Uteroplacental     Placental     Fetal 
  composition      nutrition       metabolic      blood flow      transfer      genome 

  factors 

 

  Hypoxaemia    Endocrine  Metabolic  Structural  

   Changes in vasculature     Cortisol   Gene-    Kidney/pancereas 

  HPA-axis changes    environment     Vasculature/heart

   

Modified after DJP Barker, 2000 

Fetal under/overnutrition 

Susceptibility to later disease 



Kost veiledning  

 Nøvendig at det startes før 
svangerkapet 

Ernæring og ernærings tilskudd i 
svangerskapet 

• Type kosthold og anbefalt inntak per i dag

• Kosttilskudd til alle eller ved spesial behov

• Anbefalt vekt økning i svangerskapet

• Kost i svangerskapet og kolesterol nivå
(CARRDIP  STUDIEN)

• Oppsumering

Kost råd i svangerskapet 
Balansert sun kost 

• Fisk 2-3 ganger i uken (300-450g). Av det fet fisk
(200g) i uken. Fisk som pålegg.

• Skummet melk, ekstra lett melk, lett melk eller
lett yoghurt

• Lett margarin på brød. Flytende margarin eller
vegetabilsk olje til matlaging.

• Magert kjøtt, kylling, egg, bønner, linser / erter.

• Grøvt brød, poteter, ris, pasta. Gjerne
fullkornalternativer.

• Frukt og grønnsaker (3-4 grønnsaker og 2 frukt/d).

• Kutt ned på inntaket av sukker og salt.

 

 

Fett, Protein, og Karbohydrater  
i svangerskapet 

Andel av total energi 

Total fett  30 E%  

-Mettet fet (smør, etc)     <10 E% 

-Enumettet fet (oliven/raps olje) 16- 17%

-Flerumetettet fett (fet fisk, omega-3) 8-9%

Protein     15 E% 

Karboydrater 55 E% 

hvorav 10E% sukker  

 

Sunn kost 
Tallerken modellen Kosttilskudd 

• Kosttilskudd kan ikke erstatte det mangfoldet av
stoffer som et sunt og variert kosthold gir. Tar
kvinnen kosttilkudd, kan hun få i seg for mye av
enkelte næringsstoffer.

• Ønske den gravide likevel å ta kosttilskudd, er
det viktig å følge doseringen som er angitt på
kosttilskuddet  og ikke ta flere ulike typer
kosttilskudd som inneholder de samme
vitaminene og mineralene.



Spesielle behov i svangerskapet 

• Høyere energi fra midten av svangerskapet.

•Vitamin og mineral tilskudd? Hvilke.

• Kvinner med spesial behov (melk intolerance, vegetarianer, 
veganer, malabsorption, anorexi,  

 fedme, innvandrere) 

Trenger ikke å spise for to 
300-400 kcal ekstra fra 2 trimester

- En ekstra liten mellom måltid (300-400 kcal)

• 1 tykk skive grovt brød med  mager pålegg + grønnsak
• 1 glass skummet melk
• 1 eple

Velg smart! 

• 3 havreknekkebrød
_ 1 kokt egg og 1 tomat

– 2 skiver fiskepudding

– 3 skiver rødbeter

– 2 skiver skinke

– Agurk- og purreskiver

• 1 pære og 1 kiwi
• 1 glass skummet melk

450 kcal/10 g fett

1 sjokolademuffin 

  450 kcal/26 g fett 

Adaptert fra ernæringsfysiolog Mette Svendsen 

Generelle spesial behov 

• Folate

• Long chain essential fatty acids (omega 3)

• Vitamin D

• Calcium

• Jern

• Jod

Folate = vitamin B9 

  Folate - 400μg/d (under planlegging og opptil 12 uker)

- 200μg/d (resten av svangerskapet)  ved lavt inntak

Kilder rikt på Folat:  
egg, grovekorn produkter, grønne grønnsaker. 

Folate dose for kvinner med 
særlig økt risiko 

 Folat 4mg /d  fra siste måned før befruktning og 
frem til 12 svangerskaps uke for: 

- Kvinner med nevralrørs defekt i egen/ partners nærmeste
familie.

- Kvinner som selv har hatt et foster med nevralrørs defekt
- Kvinner /partner som selv har et nevralrørsdefekt
- Kvinner med Epilepsi som står på medisiner



Source: Cummings AM, Kavlock RJ. Crit Rev Toxicol 2004;34:461-85. 

Folate er en metyl donor 

a donor of methyl group 

Drop in prevalence of spina bifida and 
anencephaly after food fortification  

with folic acid 

1995 1996 1997 198 1999 2000

Pre-fortification  Optional Fortification Mandatory Fortification  
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Spina bifida

Anencephaly

Teratology 2002; 66:33-39.  Updated 6/2004.

Maternal Vitamin B12 status 
og risiko for NTD 

Befolkning 
Irland, high NTD prevalens uten folat tilsettinger. 

Resultater: 
Mødre i lavere B12 kvartiler sammenliknet  med 

mødre i høyeste kvartiler, hadde 2 - 3 økt odds 
for å bære en foster med NTD 

Molloy et al . Pediatrics  2008 

Mediterean diet assosiert 
med redusert risk for Spinabifida 

Befolkning: Netherland 

Resultater: Mødre som lå < 25 percentile i 
mediterranean  diet bruk sammenliket med 
med mødre ≥ 25 percentil hadde 2 to 3 økt 
odds for å bære en foster med Spinabifida 

M Vujkovic et al BJOG 2008 

Long chain essential fatty acids 
(omega 3) 

Daglig behovet av omega-3 (0,7-1,2g)  

dekkes av: 

Tran            5ml/d (barne skje) 

 eller (2 kapsler) 

Kan omega-3 forebygge  
preterm fødsel 

Fiske olje inntak - Få RCT  

- 3 RCT inkludert i en metaanalyse hvor 10 studier var eksludert
da de ikke fylte kriteriene.

- Disse 3 RCT påvist 20-30% reduksjon i forekomst av prematur
fødsel.  Dosen som ble brukt var 2,7g/d.

(Salvig JD et al. AOGS; 2011) 

Kolesterol reduserende kosthold i regi av en balansert sun 
kosthold (fetfisk x2 i uken) kan være lovende i risiko reduksjon 
av prematur fødsel men trenger mer forskning  

  (CARRDIP STUDEIN).  (KHOURY et al. AOGS; 2005) 



Vitamin D vedlikeholds dose 
ved optimal serum nivå 25(OH) D3 

10 μg/d (400 I.E.) for alle 

f.eks. Bruk en av følgende:
-2 kapsler møllers dobbel
- 5ml Tran
- 1 tablett a’10μg  D-vitamin
- 10ml/d ‘Sanasol’

1 av 10 Nordmenn lider av D-vitamin mangel 

Uio forskning 

Vitamin D tilskudd  
hvis 

ikke optimal serum nivå 25 (OH) D3 

Referanse grenser for 25 (OH) D3 :   50-150 nmol/l 

Optimal serum nivå i følge ekspertene: 100 nmol/l 
- Berengning av tilskudd dose
- F. eks Pas. nivå 50 nmol/l : optimal nivå 100 - 50  = 50.
- Altså pas trenger 50 μg (2000 I.E.) daglig.
- Resept Divisun 2000 I.E. x 1.
- Resept Deteremin, 3 dråper/d  hvis tabletter gir ubehag.
- Serum nivå måles igjen etter 2 måneder

Optimal serum nivå 25 (OH) D3 
forebygger svangerskaps  

relaterte tilstander 
Grant et al, Eur. J Clin. Nutr. 2011 

Forebygger følgende: 
• GDM
• Preterm fødsel
• Vekst retardasjon

Ved infertilitet, PCO, og spontan abort. 
Sjekk om D-vitamin nivå er optimal. 

Calcium 

• 500 – 1000 mg /d til de med lavt inntak
e.g. milk intolerance, vegetarians if they do not  drink soya milk

• Anbefalt daglig inntak (900 mg)
 - 3 glass skummet melk 
- 2 skiver ost

- 1 porsjon yoghurt naturell

• Vegetabilske matvarer rik in Ca++ :
Mandler , Tørket fiken, Sesam frø, Grønn kål, Spinat. 

Jern 
• Daglig behov i kost 12-18mg/d (opptak 3-8g/d).

   Selv om Jern absorbsjon øker i 2ndre og 3dje trimester, 
er jern behovet stor samtidig. 

• Jern tilskudd fra sv. uke 20 og ut svangerskapet
i form av Fe2+:
Ferromax 65mg x1/ Hemofer 27mg x2.

Hvis Serum ferritin < 20μg/l eller  Hgb < 11g/100ml 
  målt før sv. uke 15. 

WHO/CDC Technical consultation at the population level 2005  
        Norske anbefalinger 



Jern mangel anemi 

Etter sv. uke 15, S-Ferritin ikke god indikator. Anbefales
da å måle S-Transferrinreseptor i tillegg for å kartlegge
anemi. Ta også MCV og MCHC samt Retikulocytter.

Jern ved post Postpartum anemi  
 Behandling med 600mg i.v.  vs Jern p.o.  
innen 48 timer etter fødsel ved Hgb mellom 6,5 og 8,5 
ga raskere økning i Ferritin, bedre Hgb og Ferritin nivå 
6 uker postpartum, og mye mindre fatigue/GI ubehag. 

- Ny Norsk multisenter Trial

- Systematic review AJOG, 2018

JOD 
• Jod er viktig for utvikling av nervesystmet

og hjernen hos fosteret.

• Anbefalt daglig inntak 175 -200mcg/d for gravide
Kilder: melk og meiriprodukter, egg, hvit saltvanns fisk, sjømat

Jod tilskudd 150 mcg/d i fertil alder/svangerskapet hvis 

• < 6dl melk/yoghurt per dag men spiser hvit saltvanns fisk regelmessig

• Spiser lite/ingen hvit saltvanns fisk og samtidig får i seg < 8dl melk/d

Drikke  

Vann er den beste drikke 

• Kaffe 1-2 kopper pr dag

• Te 3 – 4 kopper pr dag

• Akohol avholdene

• Minst mulig ’brus’

Viktig å holde unna  

Grunnet bacteria eller dioksiner og PCB 

• Fisk lever

• Upastørisert melk og melkeprodukter

• Rå fisk og kjøtt produkter

• ’Innmat’ fra crabbe

• Hval kjøtt og  stor tuna og andre stor fisk.

Grupper som trenger kost veiledning 

• BMI < 19-20 or BMI > 30

• Kvinner som har gjennomgått fedme operasjon.

• Røykere

• Tenår svangerskap

• Lav socioeconomisk status

• Innvandrere, vegetarianere, veganer

• Diabetes, anorexi, GI problemer

• Tidligere spinabifida (4 mg folate i første trimester)

• Tidligere svangerskaps komplikasjoner

Vekt økning i svangerskapet 
Amerikanske anbefalinger  

Institute of Medicine (IOM) 2009: 

 
 

BMI kg/m2 

Før konsepsjon 
Anbefalt vektøkning (kg) 
Totalt / 

Lav < 18,5 12,5-18,0 / 

Normal 18,5-24.9 11,5-16,0/ 

Høy  25,0-29.9 7,0-11,5 / 

Fedme > 30,0 5-9 /

National academies press (US); 2009 

pr uke 2dre og 
3dje trimester 

≥ 0,5 

0,4 

≤ 0,3 

≤ 0,2 



Mosjonsaktiviteter i svangerskapet  

• Ikke-vektbærende aktiviteter

Hverdags akriviteter

Vanngymnastikk/svømming

Sykling/spinning

Ski / Stav gang

THE CARRDIP STUDY 

Cardiovascular risk 
reduction diet in pregnancy 

Diet Groups 
N=149 N= 141   

Control 
  

Intervention 

Norwegian Cholesterol 
lowering 

Energy Item % Energy pr. day % Energy pr. day 

F at  

 saturated 
 monounsaturated 
 polyunsaturated

32  

12 - 13  
11 - 12  

6 - 7 

32  

8   
16 - 17  

8 - 9 

P rotein 16 - 17  16 - 17  

C arbohydrates 50 - 51  50 - 51  
  

Spise fisk x 2 i uken spesielt fet fisk, rent kjøtt og fjærkre, 
  olivenolje, rapsolje, frukt, grønnsaker,nøtter, belgfrukter, lett 

melk og magre oster 

CARRDIP studien 

Kost Intervensjons gruppen  

Assessments and scheduling 

Weeks          Delivery 

17-20     24   30   36     38 

   Ultrasound screen  Records 

    Randomisation           Doppler  Doppler  Doppler 

  Blood Sample        Blood Sample    Blood Sample   Blood Sample  

Lipids       Lipids      Lipids      Lipids 

Proinflamm.  Proinflamm.  Proinflamm.  CVD risk factors 

Procoagulants           Procoagulants 

Dietitian Dietitian Dietitian   Dietitian 

Baseline 

Pulsatility index (PI) 
An indirect measure of flow resistance 

Maternal side: PI of the uterine arteries 

          Fetal side: PI of the umbilical artery 

Umbilical artery 

Carrying the fetal blood to the placenta 

for exchange of gases and nutrients 



2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

Wk 17-20 Wk 24 Wk 30 Wk 36

Control
Intervention

5

5,5

6

6,5

7

Wk 17-20 Wk 24 Wk 30 Wk 36

Control
Intervention

Maternal LDL - cholesterol 
mean values at assigned visits 

tot - cholesterol 

mmol/L 
 LDL - cholesterol   
 mmol/L  
 

Maternal total - cholesterol 
mean values at assigned visits 

P = .001 for total area under the curve P = .006 for total area under the curve 

Overview preterm delivery  
Control n = (11/149)  intervention* n = (1/141) 

Type Causes Gestation wk Birthweight 

Spontaneous Premature contractions 33.0 2310 

Spontaneous Premature contractions 34.6 2720 

Spontaneous Premature contractions 35.5 2670 

Spontaneous Premature contractions 36.3 2750 

Spontaneous PROM 36.5 2760 

Spontaneous PROM 36.1 3080 

Spontaneous PROM. Chorioamnionitis 31.1 1568 

Acute ceserean section Polyhydramnion. Fetal Distress 33.5 1820 

Acute ceserean section IUGR. Fetal Distress 34.6 1915 

Acute ceserean section Severe PE. Vaginal Bleeding. Fetal Distress 33.0 1710 

Induced vaginal Severe PE. IUGR 35.3 2000 

Induced vaginal * Severe PE. IUGR 35.5 2070 

 Khoury et al. AJOG 2005; 193 (4):1292-1301l 

   THE CARRDIP STUDY 
Follow up  

Less reduction in umbilical artery pulsatility index 
in midpregnancy predicts infant blood pressure 
at 6 months: Follow up of  the CARRDIP study 

Khoury J, MD, PhD a,b  Knutsen M, CNSc  Stray -Pedersen B, MD, PhD d,a  

Thaulow E, MD, PhD d,e  Tonstad S, MD, PhD f,d 

Acta Paed 04/2015:104 (8) 

Sammendrag 

Kostveiledning bør helst starte før svangerskapet.

Følge generelle råd for sunt og balansert kosthold.

Kvinner med BMI > 30 eller < 19 ved start av svangerskapet, og kvinner 
med lav vekt økning under svangerskapet bør få kostveiledning.

Vitamin and mineral tilskudd ikke nødvendig med unntak av:
- Folat 400μg under planlegging og ut første trimester. Folate 200μg 
resten av svangerskapet
- D-vitamin 10mcg for alle spesielt vinter halv året. 40-80mcg ved 
D-vitamin mangel.

- Calcium tilskudd 500-1000mg/d for de med marginal og  lav inntak.
_ Jod tilskudd 150mcg/d ved lav inntak melk/ hvit saltvanns fisk.

Jern tilskudd ved Hgb < 11 eller Ferritin < 20ug før sv. Uke 15- 

Kolesterol reduserende kosthold i regi av en balansert sunt kosthold
(CARRDIP studie). 

Anbefalt Literatur 

• Gode leve vaner før og i svangerskapet
(Brosjyre utgitt 2018 Helsedirektoratet) 

• Nasjonal faglig retningslinjer for svangerskaps omsorgen
(Helsedirektoratet 2014) 

• Kapittel 14: Anemi og graviditet, Nasjonal faglig
retningslinjer for svangerskaps omsorgen
(Helsedirektoratet 2014).

   THE CARRDIP STUDY 

1. Janette Khoury, Tore Henriksen, Bjørn Chrisophersen, Serena Tonstad.  Effect
of a cholesterol lowering diet on maternal, cord, neonatal lipids and pregnancy 

outcome. A randomized clinical trial.  American Journal of Obstetrics and 
Gynecology 2005;193:1292-30. 

2.  Janette Khoury, Tore Henriksen, Ingebjørg Seljeflot, Lars Mørkrid, Kathrine Frey 
Frøslie, Serena Tonstad.  Effect of an antiatherogenic diet during pregnancy on

markers of maternal and fetal endothelial activation and inflammation: the 
CARRDIP study.  British Journal of Obstetrics and Gynecology Br J Obstet 

Gynaecol 2007;114:279 – 288. 

3. Janette Khoury, Guttorm Haugen, Serena Tonstad , Kathrine Frey Frøslie, Tore 
Henriksen Effect of a cholesterol-lowering diet during pregnancy on maternal

and fetal Doppler velocimetry: The CARRDIP study.  American Journal of 
Obstetrics and Gynecology 2007 Jun;196(6):549.e 1-7. 



Maternell Ernæring et viktig intervensjons 
middel for bedre helse hos mor og barn  

Sunt og balansert 
kosthold 



Svangerskap, fedme og (energi-)metabolisme
Emnekurs obstetrikk 2019

Tore Henriksen
Professor emeritus

Fødeavdelingen
OUS

1000 år2 millioner år

Evolusjonen har gitt oss dårlig beskyttelse mot fedme, for gjennom millioner av år
har fedme ikke forekommet i noen grad av betydning for reproduksjon og overlevelse.

(Men  mot lavt kaloriinntak/underernæring derimot er vi bedre rustet!)

«Fedme-
eksplosjon»

Fedme er farlig, men fettvevet i riktig mengde og fordeling er nyttig

Fettvevet er  et eksempel på  noe som er en venn, men kan blir en fiende
(immunapparatet det samme)

Mortalitet hos kvinner i forhold til BMI % fett ved fødselen

Større sannsynlighet
for å overleve
nydødtpeioden

Våre fettdeponerings-gener har gitt oss evolusjonsmessig en
bedre evne til å overleve (reprodusere), men i vår samfunn med
et overskudd i energibalansen gir de oss fedme og helserisiko.

Hva  «er» fedme  
i mer fysiologiske termer

og hvorfor innebærer det en helserisiko?

Fedme defineres som BMI 30 kg/m2



Disse tre kvinnene har nær samme BMI
Fordelingen av fettvevet i kroppen

Ikke bare fettdeponering i fettvev.
Ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD):

Visceralt fett og ikke-alkoholisk fettlever (NAFLD)
Dae Won Jun. 2008 Journal of Gastroenterology and Hepatology 

Kvartiler av visceralt fett

Altså:
Fettfordelingen, uavhengig av BMI,

er et vesentlig aspekt ved overvekt/fedme begrepet er

Men det er et aspekt til:

Fedme er en kronisk tilstand av inflammatorisk art, 
som utvikler seg over år

(En metabolsk indusert inflammatorisk tilstand )



Sentrale elementer i fedmes patofysiologi 
sett fra en obstetrisk ståsted

Preeclampsia

Endothelial
activation

Expanding adipose
tissue

Systemic inflammatory      
response

Cytokines/adipokines/fatty acids

Glucose
Triclycerides
Some amino
acids

Insulin resistance/
diabetes

Liver

Placenta

Altered placental
metabolism

Increased fatty acid
transport 
Glucose transport

High 
birth weigh

Body fat and BMI

Raj Padwal et al Ann Intern Med. 2016;164(8):532-541. doi:10.7326/M15-1181

Farligere fettvev

Short term 
Consequences
(this pregnancy)

Long term 
Consequences
(future life)

The endocrine,
inflammatory
and
metabolic changes
following
maternal
overweight/
obesity

Fedme og svangerskap: 
Konsekvenser på kort og lang sikt.

For mor og barn

• Maternal
Overweight
Diabetes
Anal dysf.

• Child
Diabetes
Overweight
Cancer
Cardiovascular

• Miscarriage
• Preeclampsia 
• Gestational diabetes
• Thromboembolism
• Congential malformations 
• Intrauterine fetal death
• Delivery complications
(Prolonged labour,  Fetal 
distress,  Vacuum/forceps, 
Cesarean section)
• Neonate injuries
• Maternal injuries/infections
• Need for neonatal

intensive care 
• Less breast   feeding

Tore Henriksen 2016

Risiko

< 20 20-25 25-30 30-35 >35
BMI ( kg/m2)

Ri
sik

o 

Risiko for død  (mortalitet) i den generelle befolkningen
og for svangerskapskomplikasjoner
i relasjon til BMI

Mortalitet
I en generell
befolkning

Svangerskapskomplikasjoner

Risk of LGA (>90p) according to Maternal obesity, 
Gestational diabetes (GDM) and  

high Gestational Weight Gain (GWG)
Bowers K et al Diabetologia 2013
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BMI, gestational weight gain and diabetes (hyperglycemia)
exert additive effects
on adverse pregnancy outcomes

Høy start BMI

Hyperglycemi
(diabetes)

Vektøkning i svangerskapet

Dette er modifiserbare
tilstander!

Bedre energibalanse

Bedre sammensatt kost

Energi-metabolismen og  svangerskap



Hva er status når det gjelder effekten av det å gi råd 
om kost og mosjon  (livsstilsråd)

hos kvinner i etablert svangerskap ?

. 
Alle gravide, og særlig de med overvekt/fedme, skal ha livsstilsråd 
basert på en allment akseptert sammenheng mellom livsstil og helseutfall

Men:
Effekten av disse rådene (under en pågående graviditet) 
på svangerskapsutfallene er begrenset: 
1-3 kg mindre vektøkning og muligens færre nyfødte med høy fødselsvekt

Hvis kvinnen også har svangerskapsdiabetes vil livsstilsråd redusere 
forekomsten av store barn (macrosomi og LGA), skulderdystoci og 
gestasjonelle hypertensjon

NYE DATA tyder på at hvis tiltakene blir satt inn tidlig i svangerskapet (før 12-15 uker) 
synes det å være signifikante effekt forekomsten av svangerskapsdiabetes 
senere i svangerskapet

Forekomsten  av svangerskapsdiabetes (GDM) 
ved tidlig (< 15 uker) og sen livsstilintervensjon i svangerskapet

C Song et al Obesity 2016

Relativ risiko for GDM

Tidlig intervensjon   0.78 (CI 0,64, 0.96)   p=0.019

Senere intervensjon 0.97 (CI 0.82, 1.13)   p= 0.66

Preventive obstetrikk
Hva er den praktiske konsekvensen?

A. Legge mye mer vekt på helsetilstanden
(fedme,inaktivitet, etc) hos unge kvinner
før de blir gravide (ikke siste to måneder,
men årene før!).
Prekonsepsjonell veiledning!

B. Fortsette å gi kost og livsstilsråd under graviditeten
av tre grunner:

1. Det er noen gunstige effekter på svangerskapet
2. I enhver helseomsorg hører kost og livsstilsråd med
3. Det kan være gunstige effekter på mor og barnets
helse på lang sikt (risiko for fedme, diabetes og kardio-
vaskulær sykdom)

Praktisk oppfølging ved fedme

Prekonsepsjonell veiledning

Anamnesen:
Familianamnese (kardiovaskulær sykdom, diabetes)
Sykdomsanamnese
Tdiligere svangerskap
Kost- og livsstilsanamnese

BMI, klinisk vurdering av fettfordeling, etnisitet. 
Blodtrykk
Blodprøver: HbA1c (før svangerskapet, 1. trimester, hvis over 5.9 % obs diabetes,
se Diabetes- forelesningen). 
CRP (4-10)
Triglyserider, fastende?



Serum triglycerides in early second trimester in 
women who develop early onset preeclampsia

TG (mmol/L) OR 95% CI

1.5 1.0
1.5-2.4 0.7 0.2-2.5
> 2.4 5.0 1.5-16.6

n=2190

Clausen, Djurovic, Henriksen. BJOG 2001

Adjusted for age, first trimester BMI, parity and smoking

Prekonsepsjonell veiledning.

Anbefales, hvis praktisk mulig, for alle med BMI over 30:

Kostråd: Som under svangerskapet, vanligvis med unntak av de spesielle tilskuddene.
Mål: Etterfølgelse av rådene om kost og mosjon, vektreduksjon (kroppsfettreduksjon)
(5-10% eller mer), bedret fysisk kondisjon. (se også Helsedirektoratets hefte 
”Gravid”. eller www.helsedirektoratet.no

God kontroll på medfølgende sykdommer (co-morbiditet) 
på konsepsjonstidspunktet spiller en viktig  rolle for å redusere risikoen for 
komplikasjoner.

Co-morbiditeter: 

• Diabetes/glukoseintoleranse (se Diabeteskapitlene)
• Hypertensjon
• Trombotiske sykdommer
• Autoimmune sykdommer (SLE, vaskulitter, nefropati)
• Maternell hjertesykdom,
• Meternell lungesykdom
• Fedmeopererte (bariatrisk kirurgi)
• Komplisert psykososiale anamnese
• Andre tilstander som kan gi økt risiko form svangerskaps og 
fødselskomplikasjoner i kombinasjonen med fedme .

Ved første svangerskapskontroll kartlegges:

• En eller flere medfølgende sykdommer (co-morbiditet)* ?
• Familieanamnese
• Obstetrisk anamnese: tidligere preeklampsi, svangerskapsdiabetes, 
tilveksthemning/placentasvikt, forløsning,
post partum blødning) 

• Blodprøver i tillegg til vanlige blodprøver:
HbA1c (grense 6.0 %)
Tyreoideastatus vurderes
Triglyserider (fastende over  ca 2.5 mmol/l  i 1 trimester ?)

Andre relevante blodprøver ved co-morbiditet

Vektøkning i svangerskapet:

Institute of Medicine (IOM) retningslinjer:

BMI <20): 12.5-18 kg
BMI 20-25.9: 11.5-16 kg
BMI 26-29: 7-11 kg
BMI >30: 5-9 kg

Ved  BMI 30-35 reduseres risikoen for noen uheldige svangerskapsutfall  
(preeklampsi, makrosomi) ved vektøkning 0-6 kg, kanskje litt økning av SGA

Ved BMI over 35 forslås vektøkning på 0-5 kg. I praksis vil noen gå noe ned i vekt. 
Det er akseptabelt forutsatt adekvat sammensatt kost og tilvekstkontroll slik 
som anbefalt
OBS: mangelen vektøkning kan bety placentasvikt, derfor ultralydskontroll 
slik som anbefalt

?

Kvinner med overvekt og fedme uten relevant komorbiditet:

Følges i primærhelsetjenesten hvis BMI er under 35. 
Ved  BMI over 30 legges en plan for en tettere oppfølging  med kost og andre 
livsstilsråd enn for gravide generelt.  

Ved BMI over 35-40* (fedme klasse II og III) henvises kvinnen til spesialist ved 
ca 24 ukers svangerskap, med oppfølging spesialist ved ca 32 og ca 36 uker. 
Oppfølgingen ved ca 32 uker bør være ved aktuelle fødepoliklinikk for 
planlegging av fødselen.

*Grensen må vurderes ut fra lokale forhold (samhandling med 
primærhelsetjenesten, kapasitetsvurderinger og kompetanse). 



Kvinner med relevant co-morbiditet

Aktuelle co-morbiditet vil avgjøre grad av oppfølging ved 
spesialist/fødepoliklinikk.
Ofte vil oppfølging i primærhelsetjenesten i samarbeid med 
spesialist være det optimale.

Kost og andre livsstilsråd vil generelt være som for adipøse 
uten co-morbiditet, men tilpasset aktuelle pasient.

Også denne gruppen må sikres minst en konsultasjon (ca 32 uker) ved 
aktuelle fødepoliklinikk for planlegging av fødselen.

Fødselen ved fedme

Planlegging av fødselen er vesentlig for adipøse gravide. Konsultasjon ved 
fødepoliklinikken ved ca 32 uker anbefales ved BMI >35, der også 
anestesilege bør orienteres. 

Induksjon:
Ved BMI under 35 følges de generelle indikasjonene for induksjon 
(spesifikke medisinske indikasjoner og overtid). 

Ved BMI over 35 med ukomplisert svangerskap tas pasienten inn til 
vurdering for induksjon i løpet av den første uken etter termindato. 
Tidspunktet for induksjon vurderes da individuelt.

Ved innleggelse i fødeavdelingen (alle fedmekategoriene) 
bør anestesilege og vakthavende gynekolog orienteres.

Fødselen ved fedme (BMI>30).

• Ved start av fødselen eller ved muligheten for akutt forløsning før fødselsstart
(f eks ikke-normalt  CTG) legges to intravenøse tilganger. 

• Tidlig epiduralkateter 
vurderes, for eventuelt senere aktivering. 

• Ved avvik i fødselsforløpet informeres 
gynekolog og anestesilege. 

• Fosterovervåkning.
Kontinuerlig CTG, eventuelt STAN, med tidlig amniotomi og skalpelektrode.
Ved bruk av ekstern CTG-registrering kan U2-proben være best. 
Kontroll mot mors puls anbefales. 

• Ved forløsning er det økt risiko for skulderdystoci både ved spontan og 
instrumentell forløsning og beredskap for skulderdystoci anbefales. 

• Operativ vaginal forløsning foreslås utført på operasjonsstue med 
mulighet for godt forberedt omgjøring til sectio.

Sectio

• Regional anestesi der det er mulig
• Eventuell hengende buk kan trekkes opp med taping av abdomen, hvis det er tid.
• Hudsnitt: fortrinnsvis tverrsnitt

• Antibiotikaprofylakse: Anbefales både ved akutte og elektive keisersnitt.

• Post partum:
Økt risiko for post partum blødninger. 
Sårstell: Reduser fuktighet og sårkantkompresjon
Økt risiko for trombose. 
Rask mobilisering og støttestrømper anbefales.
Lavmolekylært heparin
Alle med BMI over 40 foreslås gitt tromboseprofylakse uansett forløsningsmåte.

Pre-
conceptional

Next 
Generation(s)

Nutrition
Metabolic state

Infections
Alcohol/drugs

Stress
Pollution

Cardiovasc.
Diabetes

Mental health
Etc

Tore Henriksen 2011

Helse og sykdom i et utvidet perspektiv
Sunn livsstil kan aldri være usunt!

Takk !



Fettevevet
Fettevevet, et aktiv energi lager 

og endokrint organ 

Adipocytten

Hva skjer (pato)fysiologisk når fedme utvikles?

Adipocytes

Basic principle of fat metabolism 
in adipose tissue

Free Fatty acids 
(FFA)

into blood

Free Fatty acids 
(FFA)

Lipolysis
(hormone
sens.lipase)

Triglycerides 
(TG)

Fat cell

Synthesis
Lipolysis
(Lipoprotein lipase)

Triglycerides 
(TG: VLDL),
from blood

Capillary

Glycerol

Tore Henriksen 2011

Endocrinology of adipose tissue: Factors produced by 
adipocytes : “adipokines”

Free Fatty acids 
(FFA)

into blood

Triglycerides 
(TG),

From blood
(VLDL)

Free Fatty acids 
(FFA)

Triglycerides 
(TG)

Adipocyte (fat cell)

Synthesis

Hormones:
•Leptin, 
•Adiponectin
•Visfatin
•Resistin

Cytokines:
•TNFα
•MCP-1 (CCL2)
•IL1β
•IL-1Rα (antiinflam.) 
•IL-10 (antiinflam.)

Other:
•RBP4 
•PAI-1
•Prostaglandins

Liver

Striated muscles

Adipose tissue

Systemic vessels

Adipose tissue has major effects on (interacts with) 
other organs

Tore Henriksen 2011



Liver

Striated muscles

Adipose tissue

Systemic vessels

Adipose tissue has major effects on (interacts with) 
other organs

Placenta

Tore Henriksen 2011

Liver

Striated muscles

Adipose tissue,
peripheral or
omental

Systemic vessels
with endothelial cells

FFA

FFA

FFA

Free fatty acids (FFA)are continuously 
released from adipose tissue

Tore Henriksen 2011

Liver

Striated muscles

Adipose tissue,
peripheral or
omental

Systemic vessels
with endothelial cells

FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

TG
(VLDL)

lipolysis

In Liver: Free fatty acids are 
synthesized “back” to triglycerides
and secreted to circulation (as VLDL),
and transported to adipose tissue
and striated muscles (etc)

Tore Henriksen 2011

Liver

Striated muscles

Adipose tissue,
peripheral or
omental

Systemic vessels
with endothelial cells

FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

FFA
TG

(VLDL)

lipolysis

Thus:  Fatty acids are continuously being
turned over  in a loop

Tore Henriksen 2011

In obesity there is an increased size and number
of adipocytes:

Tore Henriksen 2011

macrophages

Macrophages

With increasing amount mass of adipose tissue
there is an increasing presence of immune cells, like



macrophages

Macrophages

With increasing amount mass of adipose tissue
there is an increasing presence of immune cells, like

With increasing adiposity there is increasing
inflammation

Tore Henriksen 2011 Tore Henriksen 2012

Why macrophages and (other immune cells) come 
and what are the consequences:

Free Fatty acids 
(FFA)

Toll like
Receptors
(TLR4)

MCP-1

Recruitment of macrophages

Release of pro-inflammatory
Cytokines, like TNF , IL-1β, etc

Inflammatory
response in 
adipose tissue

Inflmmation induces insulin 
resistance
in the adipocytes

Increased
lipolysis

FFA

Liver

Striated muscles

Adipose tissue,
peripheral or
omental

Systemic vessels
with endothelial cells

FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

FFA
TG

(VLDL)

Portal vein

FFA

Adiposity inflammation leads to 

increased flux of FFA in the circulation:

Lipolysis
and 
inflammation

Tore Henriksen 2011
Striated muscles

Adipose tissue,
peripheral or
omental

Systemic vessels
with endothelial cells

FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

FFA
TG

(VLDL)

Portal vein

FFA
In the liver: 
Fatty liver!

Increased flux of fatty acids:
Fat deposition in liver:

Lipolysis
and 
inflammation

Tore Henriksen 2011

Striated muscles

Adipose tissue,
peripheral or
omental

Systemic vessels
with endothelial cells

FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

FFA
TG

(VLDL)

Portal vein

FFA

Fat deposition in liver leads to 
inflammation

Lipolysis
and 
inflammation

Fatty liver,
Inflammation!

Tore Henriksen 2011

FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

TG
(VLDL)

FFA

In the liver:
1: Fatty liver!
2. Inflammation!

Overall consequence: Increased circulation of inflammatory
cytokines etc, both from liver and adipose tissue

Lipolysis
and 
Inflammation!

Liver
Cytokines,
etc

Adopose tissue
Cytokines, etc

Tore Henriksen 2011



FFA

FFA

Triglycerides

TG
(VLDL)

FFA
TG

(VLDL)

FFA

In the liver:
1: Fatty liver!
2. Inflammation!

Lipolysis
and 
Inflammation!

Resulting 
in 

systemic 
inflammatory response

Tore Henriksen 2011

FFA

Glucose

Insulin
receptor

Consequences of an 
adiposity  induced inflammatory

responses in preganncy

Tore Henriksen 2012

Systemic inflammatory response

Cytokines

Insulin resistance/
diabetes

Preeclampsia

Endothelial
activation

Tore Henriksen 2016

FFA

Glucose

Insulin
receptor

Consequences of an 
adiposity  induced inflammatory

responses in preganncy

Systemic inflammatory 
response

Cytokines

Insulin resistance/
diabetes

Preeclampsia

Endothelial
activation

Placenta

Altered placental
Metabolism
and Transport

Altered transfer of 
fatty acids, glucose
and amino acid

Total og kardiovaskulær mortalitet og visceral fedme
Jean-Pierre Després, Circulation. 2012;126:1301-1313

Hazard ratios for coronary heart disease by waist and 
hip circumference quintiles in men and women

Dexter Canoy et al Circulation 2007

BMI og risiko for fosterdød
Dagfinn Aune; Ola Didrik Saugstad; Tore Henriksen, MD, PhD; Serena Tonstad. JAMA 2014



Maternal first trimester  body mass index (BMI) and 
risk (odds ratio, OR)  of gestational hypertension (GH), 

preeclampsia (PE) 
(Clausen T, Henriksen T et al )

OR (95 % CI)

< 20 1.0 1.0
20-25 1.7 (1.0-2.8) 2.3 (1.1-4.6)
25-30 3.5 (2.0-6.1) 2.8 (1.3-6.3)
>30 4.2 (2.2-8.1) 4.0 (1.6-10.0)

p trend <0.0001 0.002

BMI
GH PE
(n=186) (n=107)

Gestational diabetes and overweight/obesity
Maternal first trimester  body mass index (BMI) and 

risk (odds ratio, OR) gestational diabetes
(Clausen T, Henriksen T )

BMI

< 20 1.0
20-25 1.5 (0.7-3.2)
25-30 2.4 (1.0-5.7)
>30 5.9 (2.4-14.6)

p trend           <0.0001

OR (95 % CI)

Overweight/obesity and Cesarean section  
Barau G et al 2006

Fysisk aktivitet
før svangerskapet

Fysisk aktivitet
bare i svangerskapet

Physical activity and the risk of gestational diabetes mellitus
Aune T, Sen A, Henriksen T, Saugstad OD, Tonstad S. Europ J Epidemiol 2016

Fysisk aktivitet tidlig
i svangerskapet

Physical activity and the risk of gestational diabetes mellitus
Aune T, Sen A, Henriksen T, Dausgstad OD, Tonstad S. Europ J Epidemiol 2016



Diabetes (manifest diabetes) i svangerskapet 
og  

Svangerskapsdiabetes (GDM)

Emnekurs Obstetrikk
Januar 2020

Tore Henriksen
Professor emritus

Fødeseksjonen, Rikshospitalet
Oslo Universitetssykehus

HbA1c ≥6,5 %  (48 mmol/mol) 

eller

Fastende plasma-glukose ≥7,0 mmol/L 

eller*

2-timers plasma-glukose ≥11,1 mmol/L 

* Etter 75g glucose per os

Diagnosen diabetes 
hos ikke-gravide

stilles ved: 

Hos  gravide brukes følgende definisjoner av diabetiske tilstander 

1. Kjent pregestasjonell (manifest) diabetes: diagnosen stilt før svangerskapet. Definisjon som nevnt.
Det kan foreligge en pregestasjonell diabetes i form av Type 1 , Type 2 eller  den sjeldnere MODY

2. Diabetes (manifest) som oppdages første gang i svangerskapet: 
fastende plasmaglukose:  7.0 mmol/l eller 2-timers verdi 11.0 mmol/l., eller HbA1c > 6.5%. Kan være type 
1, type 2 eller  eller den sjeldne MODY 

3. Svangerskapsdiabetes (GDM), d v s en glukoseintoleranse oppdaget første gang i svangerskapet: 
MEN: Fastende mellom  5.3  og  < 7.0 mmol/l  eller  2-timers verdi  mellom 9.0 og <11.0 mmol/l.
GDM er altså en glukoseintoleranse som i glukoseverdier ligger mellom det som defineres som normalt og
og diabetes («manifest diabetes»). 

OBS: HbA1c kan  ikke brukes til å stille diagnosen svangerskapsdiabetes (GDM) i svangerskapet (MEN brukes 
til screening i 1.trimester  OG til oppfølging av behandlingen senere i svangerskapet (se nedenfor)

GDM og  (manifest) Diabetes

Frisk (Ikke helsefarlig glukoseomsetning) Manifest
diabetes

GDM

Glukoseverdier

Plasma glukose, mmol/l

HbA1c Fastende 2timer etter 
75g glukose per os

Diabetes (manifest) 6.5 % 7.0 11.0

Svk.diabetes (GDM) Kan ikke brukes!* 5.3 - <7.0 9.0 - < 11.0

*Men: Brukes i 1.trimester som screening for uoppdaget pregestasjonell diabetes og for tidlig 
innsettende GDM;  og som indikator på glukosenivå gjennom svangerskapet . 
MERK: Hvis HbA1c er over 6.5% i svangerskapet (når som helst) så har kvinnen (manifest) 
diabetes.

Oversikt over definisjonene av diabetiske tilstander Kort om omsetningen (metabolismen) av
Glukose

Leses på egenhånd
Se  nedenfor.



Manifest Diabetes

Frisk (Ikke helsefarlig glukoseomsetning) Manifest
diabetes

GDM

Glukoseverdier

PREGESTASJONELL DIABETES

250 -300 kvinner med Type 1 diabetes 
og 

ca 200-250  med Type 2

gjennomfører et svangerskap per år i Norge. 

Gravide med pregestasjonell diabetes
(Type 1 eller Type 2)

Oppgave for primær og spesialisthelsetjenesten:

Godt regulert diabetes før de blir gravide!
eventuell prekonsepsjonell veiledning. Komorbiditet (fedme, hypertensjon, nyreaffeksj.?) 

Kost, vekt og mosjon!
HbA1c bør være <7  % før svangerskapet
Folat fra det tidspunkt en kvinne ønsker å bli gravid.
Hvis antihypertensiva: Bruk (skift til) labetolol (event nifedipin
eller  metyldopa)

Spesialisthelsetjenesten: 
Vurdering (prekonsepsjonell veiledning) av dem 
som bruker metformin (event insulinanaloger) eller har komplikasjoner/komorbiditeter

Metformin i svangerskapet?

Etter hvert er mye erfaring akkumulert. Mange endokrinologene likestiller 
insulin og metformin.

• Synes ikke teratogent
• Men: noe usikkerhet m h p metabolsk langtidseffekt på barnet

Brukes i praksis  når det er klar indikasjon der fordeler 
og usikkerhet er vektet. 

Pregestasjonell diabetes 
Oppfølging i svangerskapet:

Spesialistoppgave

Komplikasjoner/risiko hos
gravide med pregestasjonell diabetes (type 1 

eller type 2)
(eller nyoppdaget insulinkrevende

svangerskapsdiabetes): 

1. Misdannelser (både type 1 og type 2!)
(HbA1c >8: tidlig/utvidet ultralyd)

2. Preeklampsi
3. Føtale vekstavvik (både intrauterin veksthemning og makrosomi)
4. Skulderdystoci/plexusskader
5. Økt perinatal mortalitet
6. Neonatal hypoglykemi/overføring NICU



Oppfølging av pregestasjonell (type 1 og 2) 
diabetes i svangerskapet

Henvises til fødepoliklinikk så raskt som mulig etter at graviditeten er bekreftet. 

På Fødepoliklinikken: 
1. Generell gjennomgang (som ved pregestasjonell veiledning)  +  tidligere svangerskap

2. HbA1c ≥ 8 %  (nå eller rett før graviditeten): tilbys ekstra «utvidet ultralyd» i uke 12-14, 
i tillegg til den ordinære ultralydscreeningen noen uker senere

3. Urin dyrkning ved 1. kontroll (?)

4. HbA1c måles hver 4. uke.

5. BT og stix; protein/ kreatinin ratio i urin med 4-6 ukers intervall.

6. Diabetes > 5 år: til øyelege

8. Hvis skifte fra metformin til insulin tidlig i svangerskapet: Obs hyperglykemi!

9. Ved kostregulert Type 2: Blodglukosemåling fastende og ca 1.5 timer post-prandialt
hver annen dag. Medisinsk behandling foreslås hvis pasienten i løpet av ca en uke har til 
sammen flere enn 2-3 målinger av enten fastende blodglukose  > 5.3 mmol/l  eller
>6.7 mmol/l postprandialt. 

10. Kostråd og mosjonståd. Se www.helsedirektoratet.no for generelle kostråd, 
for diabetes og for gravide.

Oppfølging av pregestasjonell (type 1 og 2) 
diabetes i svangerskapet, forts.

7. Blodglukosemåling før og etter hovedmåltidene og ved sengetid.
Behandlingsmål:

Blodglukose 3.5 – 5.3 mmol/l før måltid og under 6.7 mmol/l målt 1.5 timer etter måltid.
HbA1c < 6.0 % i 2. og 3. trimester.

12. Vektøkning! se under svangerskapsdiabetes

Obstetriske momenter i oppfølgingen av  pregetasjonell diabetes og insulin
krevende svangerskapsdiebates (GDM)

• Repeterte tilvekstmålinger (ca hver 4. uke) fra ca uke 24.

•Tegn til avtakende føtal tilvekst (vektmessig) eller tegn
til begynnende assymetri (både store og små abdominalmål!) skal kontrolleres selv om 
barnet er ”normalt stort”. Snikende placentasvikt kan sees hos store barn!

•Fostervannsmengde i nedre normalområde eller tegn til avtakende
fostervannsmengde hos STORE barn, selv om det er innenfor referanseverdiene. 
skal alltid vektlegges.

•Doppler: Sentralisering? (a cereb. med.:ACM).     Ratio ACM/PI art umb. <1 ? (mest ved veksthemning)

•CTG vektlegges: Obs: Basalfrekvens (endring?), kortidsvariabilitet
(Oxford 8002),   reaktivitet (d v s akselerasjoner).

• Bevegelser?!

• Preeklampsi-utvikling ved pregestasjonell diabetes alltid alvorlig
(placentasvikt selv om barnet er normal eller stort).

skapsuke
6 X

7

8 X X X

9

10 X

11

12 X X

14 X Evt. UL fosterm

16 X

18 X Scr. v/jordmor

20 X X

22 X

24 X X X

26 X

28 X X X

30 X

31

32 X X X Inidkasjon

33

34 X X inidikasjon

35

36 X X X X

37 X X

38 X X X  Vurdering X

39 X X

40 X X X  Vurdering X

Eksempel på
Kontrollhyppighet:
Pregestasjonell diabetes
Insulinkrevende GDM.

Uke Indremed Jordmor         Obstetriker         CTG

Truende preterm fødsel ved insulinkrevende diabetes.

Absolutt risiko ca 15 %. 
Rihemmende behandling ved diabetes i svangerskapet 
Atosiban (Tractocile ) Blodglukose bør følges, da atosiban kan gi blodglukosestigning. 

Betametason (Celeston )
<34 uker, i to doser med (12-)24 timers intervall. 

Økt behov for Insulin. 
Økningen gjelder både hurtig og langsomtvirkende insulin.

Forslag til dosering av insulin økes fra dag 2:
Dag 1 (Dagen etter første dose Celeston ). Ingen endring av insulindose
Dag 2 30 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 3 40 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 4 20 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 5 10 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 6 Vanlig insulindose
Ved blodglukose over 8 mmol/l gis ekstra hurtigvirkende insulin (4-6 enheter). 

Induksjon av fødsel ved pregestasjonell diabetes: 

Induksjon vurderes fortløpende fra  ca 38 fulle uker.  Anbefales ikke å gå over termin.
Keisersnitt: Vanlige obstetriske indikasjoner. Ved alvorlige vaskulære, nyre eller øyekomplikasjoner etter 
individuell vurdering. 

Keisersnitt vurderes ved mistanke om svært stort barn: Estimert vekt over ca 4500g*.

Ved tidligere skulderdystoci keisersnitt vurderes mistanke om vekt over 4000g*

*OBS! Vektestimering usikker business! Flere målinger over flere uker for å 
øke sannsynligheten for riktigere estimat.
Se på  (endringen i ) abdominal-målet (AC eller MAD)! 
Abdominalmål mål stigende over 90-97.5p. Særlig ved assymmetri.

Ved operativ vaginalforløsning: Hvis hodet står høyt (ved spina) og 
vekten på barnet er usikker, sjekke AC eller MAD.! Er disse store (> ca 95p) vurder sectio.

VÆR ALLTID FORBEREDT PÅ SKULDERDYSTOCI!



Proporsjonene! (HC over AC eller BPD over MAD)

AbdominalmåletVektestimat

Hodemål

Kort sykehistorie: Vektestimert til 4200g. Langsom framgang. 
Hodet sto  ved/rett under spinae. Vakum. Skulderdystoci. Dårlig barn, døde etter 4 dager. 
Fødselsvekt:  5100g

Blodglukosemåling ca hver time, eventuelt oftere, individuell 
vurdering.  
Mål blodglukose:   4-7 mmol/l.

Insulin:
Pasientens egen erfaring med insulin! 

Aktiv fødsel, Insulinkrevende diabetes

LAVT blodglukose:
Pasienten er bevisstløs eller kraftig føling: Glucose 200 mg/ml 40 ml i.v. i støt. 
Dosen gjentas hvis pasienten ikke kommer til bevissthet i løpet av 10 min.

Blodglukose  er under 4,0 mmol/l: Gi glucose 50 mg/ml i.v. infusjon etter kroppsvekt:
60 kg: 180 ml/t
80 kg: 250 ml/t
100 kg: 300 ml/t

Aktiv fødsel, insulinkrevende diabetes

HØYT blodglukose:
Blodglukose 8,0-10,0 mmol/l:  2- 4 E hurtigvirkende insulin s.c. 
Gjentas etter 2 timer hvis fortsatt for forhøyet:

Blodglukose over 10,0 mmol/l : 4-8 E hurtigvirkende insulin s.c. 
Eventuelt gjentas etter 2 timer.

Tiltak ved ulike blodglukosenivåer:

Post partum

Pregestasjonell diabetes:

Tilbake til sin startdose  i henhold til pre- og postprandiale blodglukoseverdier

Svangerskapsdiabetes (GDM)

Frisk (Ikke helsefarlig glukoseomsetning) Manifest
diabetes

GDM

Glukoseverdier

Definisjon (operasjonell) av GDM:

Fastende ≥ 5.3 – 6.9 mmol/l

eller/og  en 2-timers verdi  (etter 75g glukose per os)

≥ 9.0 - 11.0 mmol/l 

OBS: 
Hvis fastende glukose er over 7.0

og/eller en 2-timers verdi
11.0: 

Manifest diabetes!



I aktuelle
svangeskap

Senere i livet
både for 
mor og barn

• Preelampsi
• For høy fødelsvekt (makrosomi)
• Fødselskomplikasjoner

(føtal distress,  Vacuum/tang, 
skulderdystoci, keisernsitt)

• Perinatal død
• Medfødte misdannelser
• Skader på barnet (plexus etc)
• Skader på mor Infeksjoner, etc
• Flere barn til nyfødtintensiv

• Mor
Diabetes senere
Overvekt

Barn
Diabetes
Overvekt
Kardiovascular
sykdom (?)

GDM

GDM og komplikasjoner på kort og lang sikt

Tore Henriksen 2016

Disse effekten forsterkes av
1. Overvekt/fedme
2. For høy vektøkning

i svangerskapet

Husk, se helheten!:
GDM er ofte bare 

en del av et mer omfattende metabolsk forstyrelse
som følge av usunn livsstil

(og en del gener).

Forekomsten av GDM

Ca 10 % i vår befolkning ( 5-30%)

Er risikoen for svangerskapskomplikasjoner ved GDM 
så stor at det berettiger spesielle tiltak?

Odds ratio for de fleste utfallene (f eks store barn, preeklampsi)
er 2-4  (2-4 ganger økning eller 200-400% økning)

Hjelper det å intervenere 
ved GDM?

Det foreligger gode studier (RCT-er) 
som sannsynliggjør at det hjelper å 
intervenere, også i en populasjon 

som vår.

Dette er grunnlaget for de nye retningslinjene

Svangerskapet er motivasjonsmessig gunstig tidspunkt for 
informasjon og råd om  god livsstil. 

For gravide med GDM reduserer slike tiltak risikoen for 
uheldige utfall/komplikasjoner

Evidensen peker mer og mer i retning av at det er
mors metabolske tilstand ( BMI, fysisk aktivitetsnivå, glukosetoleranse, etc) 
ved befrukningstidspunket som spiller størst rolle 
(for metabolsk relaterte svangerskapskomplikasjoner 
og helse i neste generasjon)

GDM er oftest en del (resultat) av en mer 
kompleks langvarig metabolsk forstyrrelse

Gjennomgang av de nye retningslinjene for 
svangerskapsdiabetes

Dette bør repeteres i ro og mak! 



Undersøkelse tidlig i svangerskapet, 1. trimester (inntil uke 16)
HbA1c på de som oppfyller ett/flere av følgende kriterier: 

• har tidligere hatt svangerskapsdiabetes
• har foreldre med diabetes 
• har etniske bakgrunn fra land utenom Europa (spesielt fra Asia og Afrika)
• har KMI > 30 (fedme) 
• har tidligere født barn med fødselsvekt > 4500 g

HbA1c < 5,9 % HbA1c  5,9 Spesialist-
helsetjenesten

Til primærhelsetjenesten.

Disse skal ha OGTT
ved 24-28 uker

Tilbake til primærhelsetjenesten
hvis nådd behandlingsmål med 
kost, etc.
Disse skal ikke ha OGTT

Når ikke målene
med kost etc

HbA1c ≥ 6,5 %
= manifest 
diabetes!

Medikamentell
Behandling. Forblir
i spes.helsetj

HbA1c 5,9 – 6,4 %
=  Lære å måle blodglukose 
Fastende og 2 timer 
etter frokost  og middag.
Behandlingsmål:
Fastende: <5,3 mmol/l  
og/eller 2 timers: 
<6,7 mmol/l 
• Livsstilsråd, Kost etc

Til primærhelsetjenesten.
Disse skal ha OGTT
ved 24-28 uker
(gruppen med normal HbA1c)

Tilbake til primærhelsetjenesten
Hvis nådd behandlingsmål med 
kost.
Disse skal ikke ha OGTT!
Fortsetter å måle blodglukose

HbA1c 5,9 – 6,4 %
=  Lære å måle blodglukose 
Fastende og 2 timer 
etter frokost  og middag.
Behandlingsmål:
Fastende: <5,3 mmol/l  
og/eller 2 timers: 
<6,7 mmol/l 
• Livsstilsråd, Kost etc

Glukosebelastning ved 24-28 uker på de som oppfyller 
ett /flere av følgende kriterier: 

• har alder >25 år (> 40 år hvis født før uten svangerskapsdiabetes o.l.) 
• har KMI > 25 
• har foreldre med diabetes 
• har tidligere svangerskapsdiabetes 
• har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa

Vurdering av resultatene av glukosebelastningen

Vurdering av resultatene av glukosebelastningen

Fastende: <5,3 mmol/l 
og/eller 2 timers: <9,0 mmol/l:

Ikke svangberskapsdiabetes

Ikke flere glukosebelastninger
Selv ved glukosuri

Fastende: 5,3–6,9 mmol/l 
og/eller 2 timers: 9,0–11,0 mmol/l

Har svangerskapsdiabetes
De skal i primærhelstjenesten
lære å måle blodglukose: 
• Fastende og 2 timer 

etter frokost og middag 
• Livsstilsråd

Fastende: ≥7,0 mmol/l 
og/eller 2 timers: ≥ 11,1 mmol/l

Har (manifest) diabetes

Fortsetter i 
primærhelsetjesten Når målene

Behandlingsmål nås ikke, 
3 målinger Fastende:  ≥ 5,3 mmol/l 
og/eller 2 timers: ≥ 6,7 mmol/l  over 2 uker

Til spesialisthelsetjenesten

Fastende: <5,3 mmol/l 
og/eller 2 timers: <9,0 mmol/l:

Ikke svangberskapsdiabetes

Ikke flere glukosebelastninger
Selv ved glukosuri

Fastende: 5,3–6,9 mmol/l 
og/eller 2 timers: 9,0–11,0 mmol/l

Har svangerskapsdiabetes
De skal i primærhelstjenesten
lære å måle blodglukose: 
• Fastende og 2 timer 

etter frokost og middag 
• Livsstilsråd

Fastende: ≥7,0 mmol/l 
og/eller 2 timers: ≥ 11,1 mmol/l

Har (manifest) diabetes

Fortsetter i 
primærhelsetjesten Når målene Behandlingsmål nås ikke, 

3 målinger Fastende:  ≥ 5,3 mmol/l 
og/eller 2 timers: ≥ 6,7 mmol/l 
over 2 uker

Til spesialisthelsetjenesten

Vurdere ytterligere
kost-tiltak

Virker ikke:
Medikamenter

Virker!
Tilbake til primæhelsetjenesten

Fortsetter i 
primærhelsetjesten

Når målene
Behandlingsmål nås ikke, 

3 målinger Fastende:  ≥ 5,3 mmol/l 
og/eller 2 timers: ≥ 6,7 mmol/l 
over 2 uker

Til spesialisthelsetjenesten

Vurdere ytterligere
kost-tiltak

Virker ikke:
MedikamenterVirker!

Tilbake til primæhelsetjenesten

Til vurdering ved fødepol ved ca 36 uker

Fortsetter I 
primærhelsetjesten Når målene Behandlingsmål nås ikke, 

3 målinger Fastende:  ≥ 5,3 mmol/l 
og/eller 2 timers: ≥ 6,7 mmol/l 
over 2 uker

Spesialisthelse-
Tjenesten.
Medik. behandling

Til spesialisthelstjenesten:
Vurdering av ytterligere
livsstilstiltak

Hvis målene da oppnås
(Uten medikamenter),
Tilbake til primærhelsetjenesten

Målene nås ikke

Til vurdering ved fødepol ved ca 36 uker



Fortsetter I 
primærhelsetjesten

Til vurdering ved fødepol ved ca 36 uker
Vanlige undersøkelser, ultralyd , i alminnelighet CTG

Fortsetter kontrollen i primærhelstjesten. Ukentlig ktr.

Hvis “bare”:
stort barn?
(AC>90p)
og /eller
BMI > 35
og/eller
andre risikoforhold
(se liste):

Tilbake 1-2 uker før termin

Lite barn < 10p.  IUGR?:
Individuell vurdering

For de andre med svangerskapsdiabetes
som er godt regulert på kost og alle funn er bra

Tilbake til vurdering for induksjon ved 286+/- 2 dager
(2-6 dager over terminhjul termin)

Noen andre viktige  momenter ved vurdering av både diabetes og GDM, 
spesielt etter 36 uker.

Rask fostervekst henimot termin (akselererende AC eller MAD over 90 percentilen ) medfører økt risiko for 
fosterdød sannsynligvis p g a en relativ placentasvikt. 
Denne risikoen øker ved stigende blodtrykk/preeklampsi.

PI i art umb kan være normal, men ved økende hypoksi vil endringen PI i art  cerebri media falle 
og etter hvert PI i Ductus venosus øker (best dokumentert ved IUGR, noe mer uklart ved hypoksi hos makrosome).

CTG påvirkes ved økende hypoksi (ofte først økt basalfrekvens) og er en sentral undersøkelse ved mistanke 
om relativ  placentasvikt, spesielt hos store barn (der Doppler er mer usikkert)

Fostervannsmengde i nedre normalområde hos et makrosomt barn kan bety «relativ oligohydramnion».

Fosterbevegelser (anamnestisk og ved undersøkelsen) må også tillegges betydelig vekt.

Forløsningmåten ved GDM
er generelt vaginal fødsel. Sectio på vanlige 
obstetriske indikasjoner. 
Spørsmålet : Primær sectio ved  store barn: Må 
vurderes individuelt. Hva skal vektlegges? se 
ovenfor.
Ved operativ vaginalforløsning: Hvis hodet står høyt 
(ved spina) og vekten på barnet er usikker, sjekke AC 
eller MAD.! Er disse store (> ca 95p) vurder sectio.

VÆR ALLTID FORBEREDT PÅ SKULDERDYSTOCI!

Vektøkning i svangerskapet
ved Diabetes/GDM:

Institute of Medicine (IOM)’s retningslinjer for den generelle
befolkning:

BMI (<20): 12.5-18 kg
BMI (20-25.9): 11.5-16 kg
BMI 26-29: 7-11 kg

BMI >30: 5-9 kg *

* Dette er etter manges mening for høyt

Ved BMI over 35 forslås vektøkning på 0-5 kg. 
I praksis vil noen gå noe ned i vekt. 
Det er akseptabelt forutsatt adekvat sammensatt kost og 
tilvekstkontroll slik som anbefalt.
OBS: mangelen vektøkning kan bety placentasvikt, 
derfor ultralydskontroll slik som anbefalt

Nye data tyder på at

Ved  BMI 30-35 reduseres risikoen for noen uheldige 
svangerskapsutfall  (preeklampsi, makrosomi)  ved 
vektøkning 0-6 kg, kanskje litt økning av SGA

Post partum ved GDM

Insulin-krevende svangerskapsdiabetes:

Kan slutte med insulin, men blodglukose i barseltiden skal måles fordi noen kan ha en type 2 
Diabetes

Kost regulert svangerskapsdiabetes:
Trenger ikke måle glukose post partum

Vektretensjon mellom svangerskapene øker risikoen for svangerskapsdiabetes etc,
i neste svangerskap

Alle kvinner med GDM har en betydelig risiko for å utvikle 
diabetes senere i livet.  HbA1c etter ca 4 måneder og deretter årlig



Unge kvinners helse (før de blir gravide) 
er en vesentlig faktor for hele befolkningens helse!

GDM er ofte et uttrykk for en mer kompleks 
metabolsk forstyrrelse med livslangt perspektiv

Tarm

Blodglucose

Blodglukosens kilde nr 1: Tarm
Etter måltid

Tarm

Blodglucose

Glukoneogenese
(ved faste) 

Kilde nr 2: Lever
i fastende tilstand

Lever

Tarm

Blodglucose

De kvantitativt viktigste forbrukere av glukose

Hjerne
Muskel

Fettvev

Glykogen!

Insulin?

Blodglucose

Tarm

Opptaket av glukose i muskel og fettvev er
avhengig av at Insulin-systemet virker og hemmer glukoneogenesen

Hjerne
MuskelFettvev

Glykogen!

Glukose

Insulin
Hemmer
glukoneogenesen

Tarm

Blodglucose

Glykolyse
Glukoneogenese

Muskulatur og fettvev sammen med lever er sentrale
i regulering av blodglukoseet

Muskel

Insulin

Glukose

Fettvev

Insulin



Tarm

Blodglucose

Glykolyse
Glukoneogenese

Insulin-systemet kan svikte på to måter

Muskel
Fettvev

Insulin

Glukose

Tarm

Blodglucose

Glykolyse  
Glukoneogenese 

Insulin-systemet kan svikte på to måter

Muskel
Fettvev

Glukose

Insulin

1. Svikt i pancreas’ øyceller

Tarm

Blodglucose

Glykolyse  
Glukoneogenese 

Insulin-systemet kan svikte på to måter

Muskel
Fettvev

Insulin
Glukose

2. Insulinet virker ikke på
cellenivå (insulinresistens)

Tarm

Blodglucose

Glykolyse  
Glukoneogenese 

Type 1 diabetes: for lite insulin

Muskel
Fettvev

Glukose

Insulin

1. Svikt i pancreas’øyceller

Tarm

Blodglucose

Glykolyse  
Glukoneogenese 

Type 2 diabetes:
Ofte høyt insulin, men insulin resistens, 
gjerne kombinert med en relativ
svikt i øycellene

Muskel
Fettvev

Insulin
Glukose

2. Insulinet virker ikke på
cellenivå (insulinresistens)

Øycelleinsuffisiens

Tarm

Blodglucose

Glykolyse  
Glukoneogenese 

Svangerskapsdiabetes: Patofysiologisk mange fellestrekk med type2 diabetes.
Svangerskapsdiabetes (GDM) oppstår når øycellenes insulinproduksjonen 
under graviditet ikke øker tilstrekkelig i forhold til den insulinresistensen 
som følger et svangerskap. Både livsstilmessige og genetiske faktorer spiller en rolle.

MuskelFettvev

Insulin
Glukose

2. Insulinet virker ikke på
cellenivå (insulinresistens)

Øycelleinsuffisiens



Svangerskapskonsultasjonene  
Hvordan optimalisere til beste for mor og barn? 
Aase Pay, Jordmor, PhD, Assisterende avdelingsleder Fødeavdelingen OUS  
Obstetrikk kurs, RH 13.01.2020 

Agenda 
Case - pasientskadeerstatningssak 

Innholdet i svangerskapskonsultasjonene 

Helsekort for gravide 

SF-kurvene i helsekortet 

SF-målingers nøyaktighet i å identifiserer SGA 

Oppsummering 

2 

Case - pasientskadeerstatningssak 

3 

Har kvinnen fått oppfølging under 
svangerskapet i forhold til god 
medisinsk praksis?  

Frisk førstegangsfødende, normalt 
svangerskap, foster i hodeleie, til 
termin. Fødselen er definert som 
lavrisiko. Spontan fødsel, alvorlig 
fødselsasfyksi, veksthemmet. 

Case – pasientskadeerstatningssak forts. 

4 

Veileder for utfylling av helsekortet (IS-
2199): 

Målinger i området mellom 2,5- og 10-
prosentilen kan være tegn på vekst-
hemming og bør vurderes individuelt 

Verdier under 2,5-prosentilen henvises 
til spesialisthelsetjenesten 

Norges største forebyggende helseprogram 
750 000 konsultasjoner årlig 

Nærmest 100 % oppslutning 

Programmet består av 7 anbefalte konsultasjoner + 1 ultralyd 

Gravide selekteres til riktig nivå 
normale svangerskap: jordmor og/eller fastlege  

ved komplikasjoner: gynekolog 

5 

Tilbakeblikk 

6 

1979-80, Perinatal audit i fem fylker, 25 % av døds- 
fallene kunne vært unngått 

1984, NOU, Perinatal omsorg i Norge, forslag til 
handlingsprogram. Helsekort for gravide innført. 
Perinatalkomiteer 

1995, Statens helsetilsyn, Veileder for svangerskapsomsorg 
for kommune-helsetjenesten. Jordmor i hver kommune 

2005/2018, Helsedirektoratet, Faglige retningslinjer for 
svangerskapsomsorgen. EB-medicine 



Anbefalt innhold i konsultasjonene 

7 

Seleksjon av risikogravide 

8 

Helsekort for gravide 
• Basert på Retningslinjer for svangerskaps-

omsorgen 2018 (IS- 2735) 

• Sjekkliste – «Adherence to guidelines» 

• Opplysningsutveksling mellom primær-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

• Utvikling av elektronisk helsekort er satt på 
vent (eHelsedirektoratet) 

9 10 

Gammel SF-kurve versus ny SF-kurve 

11 12 

Effekt av maternelle faktorer? 

Mors vekt: 2 cm skiller de tyngste 
og letteste kvinnene 

Mors høyde: 0,7 cm skiller de 
laveste og høyeste kvinnene 



Sammenheng mellom SF og fødselsvekt 

13 

Uke 36 

Prediksjon av fødselsvekt 

14 

Prediksjon av RR for SGA 

15 

Areal under ROC-kurve (AUC) og forklart variasjon (R²) 

16 

Ingen effekt av repeterte SF-målinger 

17 18 

Grenseverdi på 10-prosentilen: 
Sensitivitet: 50 % 
Spesifisitet: 80 % 
Positiv prediktiv verdi: 25 % 

Grenseverdi på 2,5-prosentilen 
Sensitivitet: 25 % 
Spesifisitet: 95 % 
Positiv prediktiv verdi: 30 % 

Grenseverdien påvirker også 
andel pasienter med positiv test 
(ppt) 



Oppsummering – SF måling 
• Prediktiv verdi av SF-mål er lav tidlig i svangerskapet. Utover i 

svangerskapet sees en moderat, men konsistent korrelasjon med BW
og SGA risiko 

• Prediktiv verdi av SF-mål er begrenset som følge av innebygd 
usikkerhet og målefeil 

• Distribusjonsbaserte SF-kurver er implementert i nytt helsekort for 
gravide (Helsedirektoratet i 2015) 

19 

Take home message 
Følg Nasjonale faglige retningslinjer for 
svangerskapsomsorgen og Veileder i fødselshjelp 

Bruk Helsekort for gravide 

Ha generelt lav terskel for å ta inn en gravid kvinne med 
lavt SF-mål til videre utredning i 
spesialisthelsetjenesten 

20 
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Legemidler og graviditet 

Professor Hedvig Nordeng

Head, Pharmacoepidemiology and Drug Safety Research Group

Department of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Science

University of Oslo, Norway

Independent Scientific Expert to PRAC 

Grunnkurs i obstetrikk 13. januar 2020

Disposisjon

 Forekomst av legemiddelbruk i Norge

 Basic teratologi

 Nye signaler

 Legemiddelforskrivning til gravide i praksis

1. Nytte/risiko

2. Oppfølging

3. Informasjon

 Forskning: ConcePTION prosjektet

Syke blir gravide og gravide blir syke….

Reseptregisteret 2015:

Legemiddelbruk i svangerskapet 

62 %

– Antibiotika

– Antiastmatisk

Reseptfrie legemidler  ca. 70 %

– Analgetika

– Nesespray

– Syrenøytraliserende

– Avføringsmidler

– Ingefær

Nordeng 2016

Engeland 2018

37% fikk resepter i 1. trimester
19% lm med risikopotensial

Urtemedisiner ca. 40 %

Nordeng  & Bayne 2010

Placenta er ikke en barriære
– Insulin

– Heparin (trygt, høy Mw) vs. warfarin (teratogent, lav Mw)

– Biologiske legemidler

MORs blod

PLACENTA

FOSTERs blod

FOSTERVÆSKE

Protein-LM

Fritt LM Metabolitt

RESEPTOR

 Mest effektiv transport av fettløslige og ikke-

ioniserte stoffer med lav molekylvekt

Basic Teratologi (Wilson 1959)

1. Om et lm fører til skade er

avhengig av

• Eksponeringstidspunkt

• Dose (økt risiko v/ økende dose)

• Varighet/hyppighet

2. Teratogene effekter kan gi 

utslag som 

• Medfødte misdannelser

• Fosterdød 

• Vekstretardasjon

• Funksjonsforstyrrelser

3. Gruppeforskjeller blant lm, 

artsforskjeller

Kjente teratogene legemidler

Skade Risiko for skade

Thalidomid Fokomelier, multiple 20-50%

Warfarin Multiple skader 5-10%

Litium Kardiotoksisk 0,1%- 10%?

A-vitamin derivater Multiple skader      20%

Valproat 10% misdannnelser, 30-40% NDV

NB!! Mindre enn 1-3 % av alle misdannelser kan knyttes til legemidler eller

kjemikalier. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=J_MV4fG-H3vd1M&tbnid=lfcwrTUHJnu3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://answers.mheducation.com/psychology/branches/lifespan-psychology/prenatal-development-and-birth&ei=mN6ZUvyKDcnWtAbIp4HYCA&bvm=bv.57155469,d.Yms&psig=AFQjCNHdvcRMDEDbEnU0AR89x3PHxD-BGg&ust=1385901993054915
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=J_MV4fG-H3vd1M&tbnid=lfcwrTUHJnu3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://answers.mheducation.com/psychology/branches/lifespan-psychology/prenatal-development-and-birth&ei=mN6ZUvyKDcnWtAbIp4HYCA&bvm=bv.57155469,d.Yms&psig=AFQjCNHdvcRMDEDbEnU0AR89x3PHxD-BGg&ust=1385901993054915


2

Indirekte uheldige effekter på fosteret

• Legemidler som hindrer eggløsning / hindrer det befruktede

egget i å feste seg til livmorslimhinnen
– 1. gen lavdoseantipsykotika, NSAIDs

• Legemidler med effekt på livmoren
– Prostaglandin E1-analog  (Misoprostol)

• Legemidler med effekt på blodtilstrømningen

– ACE-hemmere

Skal ikke brukes av gravide. Risiko for nyreskade hos fosteret (renal dysplasi), vekstrestriksjon 

og fosterdød, spesielt ved eksponering i 2. eller 3. trimester. Én studie har vist økt risiko for 

misdannelser ved bruk i første trimester, mens andre studier tyder på at risikoen ikke er større 

enn for andre antihypertensiva eller ved ubehandlet hypertensjon. NLH

NB! 3. trimester

• NSAIDs
– Etter 30 uke: føtal nyreskade med oligohydramniosis, 

blødninger, riehemmende, prematur lukking av ductus

arteriosus

• Opiater
– respirasjonsproblemer, abstinens

• Antipsykotika
– Høye doser tett opp mot fødsel: Motoriske bivirkninger hos

nyfødte

• Antidepressiva – dokumentert sent 90-tallet

– Respirasjonsproblemer hos nyfødte

Tocolyse: Indometacin 100 mg supp. som 
engangsdose, deretter 50 mg x 3 i inntil 48 timer. 

Bør ikke gis >48 timer (prematur lukning av 

ductus arteriosus, oligohydramnion).

Fødselsveilederen, 2014.

Eksempler på signaler diskutert i EU 2019

• Ondansetron - signal oral clefts and cardiac malformations

• Dolutegravir - signal on NTD

• Olanzapine - signal on gestational diabetes

• Sildenafil - signal on neonatal deaths

• Paracetamol - signal on PDA, urogenital, neurodvp. outcomes

• Carbimazole/thiamazole - signal of malformations

• Modafinil - signal on cardiac malformation

• Methyphenidat - signal on cardiac malformation

• Etanercept - reassuring results from follow-up study

• Gilenya - discussion wash out period

• Rotarix - warning use in infants exposed to immunosupp in utero

• Valproic acid - follow-up study

• Oral retinoids - follow-up study

• Fingolimod - follow-up study

PROOF OF TERATOGENICITY

1. The associations should make biological sense

2. Proven exposure during the vulnerable time (temporality)

3. Teratogenic effect are usual dose-dependent

4. Careful delineation of the clinical cases. Specific syndrome? 

5. Teratogenicity in animals important, but not essential

6. Consistent findings by > 2 epidemiological studies of high quality 

(Sufficient study size, control for confounders, prospective, if possible, RR ≥ 6).

Shepard TH. "Proof" of human teratogenicity. Teratology 1994;50:97-8. 

1. Does the weight of the evidence support a

causal association?

2. What is a risk proportionate measure?

12

Preparatomtale
SPC = Summary of Product Characteristics

1. Name of the medicinal product

2. Qualitative and quantitative composition

3. Pharmaceutical form

4. Clinical particulars

4.1 Therapeutic indications

4.2 Posology and method of administration

4.3 Contraindications

4.4 Special warnings and precautions for use

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

4.6 Fertility, pregnancy and lactation

4.7 Effects on ability to drive and use machines

4.8 Undesirable effects

4.9 Overdose

5. Pharmacological properties

5.1 Pharmacodynamic properties

5.2 Pharmacokinetic properties

5.3 Preclinical safety data

Valproate skal ikke forskrives til kvinner

i reporduktiv alder.

Sjeldne unntak ved epilepsi: 
Doser < 700 mg og unngå plasma 

nivåer (> 500µmol/L  >70 µg/mL) 
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Legemidler med graviditetsforebyggende program

Hindre bruk før og under graviditet av legemidler som er skadelig for fosteret.

1. Valproat (Orfiril) – epilepsi

2. Fingolimod (Glienya) – MS

3. Mycofenolat (CellCept) – organtransplantasjon

4. Acitretin (Neotigason) – psoriasis

5. Alitretinoin (Toctino) – eksem

6. Isotretinoin (Isotretinoin) – akne

7. Talidomid (Thalidomide) – Beinmargskreft (myelomatose)

8. Lenalidomid (Revlimid) – Beinmargskreft (myelomatose)

9. Pomalidomid (Imnovid) (i kombinasjon med bortezomib og deksametason) -

Beinmargskreft (myelomatose)

10. Elotuzumab (Empliciti) (i kombinasjon med lenalidomid og deksametason) -
Beinmargskreft (myelomatose)

Legemiddelforskrivning til gravide i praksis

1. Nytte/risiko vurdering

2. Oppfølging

3. Gi informasjon
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1. VURDER NYTTE / RISIKO

Risiko for mor
• Hvor god effekt har kvinnen av

legemidlet?

• Hva er risiko ved å unnlate eller 

seponere legemiddelbruk?

• Bivirkninger med  betydning for 

svangerskapet?

Risiko for barnet
• Øker legemidlet risiko for 

fosterskade?

• Fins det tryggere alternativer?

• Bør man seponere før fødsel?

• Hvilke bivirkninger er rapportert hos

nyfødte?

Case: Svangerskapskvalme

• Inga, 25 år, føler seg elendig. Svangerskapet som hun har gledet seg til, 

virker nå som et mareritt. Hun er nå i 10. svangerskapsuke, og har vært 

plaget av kvalme og brekninger helt siden starten på svangerskapet.

• Kvalmen er verst om morgenen, men ligger og lurer hele dagen. Det har 

nesten ikke gått en dag uten at hun har kastet opp, gjerne to til tre ganger 

daglig. I tillegg brekker hun seg for nesten ingen verdens ting, opptil ti-femten 

ganger i døgnet. 

• Hun orker ikke å ta heisen sammen med andre eller gå i kantinen, lukten av

mennesker og mat får det til å vrenge seg i henne. Når det er hektisk på 

jobben, merker hun at hun blir fortere kvalm. 

• Hun har gått ned 3 kilo i vekt siden starten av svangerskapet. 

• Hun ble utredet på legevakten for en uke siden, og ble sendt hjem med 

beskjed om å ta kontakt med fastlegen.

• Fastlegen har nå henvist henne til deg. 

I løpet av de siste 24 timene….

Hvor mange (klokke)timer 
har du følt deg kvalm eller
uvel i magen ?

Ingen

(1)

1

(2)

2-3 t

(3)

4-6 t

(4)

> 6 t

(5)

Tot
t

Hvor mange ganger har du 
kastet opp?

≥ 7 ganger
(5)

5-6 ganger
(4)

3-4 ganger
(3)

1-2 ganger
(2)

Ingen
(1)

Tot#

Hvor mange ganger har du 
hatt brekninger (uten at 
noe har blitt kastet opp)?

Ingen

(1)

1-2 ganger

(2)

3-4 ganger

(3)

5-6 ganger

(4)

≥7 
ganger

(5)

Tot#

Mild: 3-6 Moderat: 7-12  Alvorlig: ≥13

Vurdering av velbefinnende: På en skala fra 0 til 10, angi ditt generelle 
velbefinnende nå:  
0= værst tenkelig, 10=like bra som jeg hadde det før jeg ble gravid

Ebrahimi N et al.J Obstet Gynaecol Can. 2009.31(9):803-7

Hvor mange timer har du sovet det siste døgnet?______   Hvorfor? __________

MinSafeStart
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Ondansetron – oral clefts

Risk: 11.4% per 10 000 Risk: 14.0% per 10 000
Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in Offspring. Huybrechts KF, 

Hernández-Díaz S, Straub L, Gray KJ, Zhu Y, Patorno E, Desai RJ, Mogun H, Bateman BT. JAMA. 2018 Dec 18;320(23):2429-2437.

Symptomer – sykdomsforbedring – forverring?

Skal jeg fortsette med samme dosering?

• Flere legemidler viser lavere serum kons. hos gravide enn

ikke-gravide ved bruk av samme dose. 

• Årsak: endret fysiologi

– Absorpsjon 

– Distribusjonsvolumet 

– Levermetabolisme  

– Utskillelse 

• Eksempel: Antiepileptika

–  monitorering, ofte nødvendig å øke dosen

2. OPPFØLGING
Endring i serumkonsentrasjon i svangerskapet for 

de vanligste antiepileptika

Stor endring i 

serumkonsentrasjonen

Middels endring i 

serumkonsentrasjonen

Liten endring i 

serumkonsentrasjonen

Lamotrigin ↓ > 50% Levetiracetam ↓ 40% Karbamazepin ↓ 10 - 40%

Fenytoin ↓ > 50% Okskarbazepin ↓ 30 - 40%

Fenobarbital ↓ > 50% Topiramat ↓ 30 - 40%

Valproat ↓ > 50%

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Den norske legeforeningen, oppdatert 2018

Kapittel 4. Prekonsepsjonell rådgivning, fosterskader, svangerskap og fødsel. Marte Bjørk, Hedvig Nordeng, 

Silje Alvestad, Gyri Veiby, Camilla M Friis, Espen Benjaminsen, Kim Danielsson, Arne Reimers, Olav Spigset.

- Bivirkninger

- Komplikasjoner

Noen lm øker risiko for svangerskapsplager / komplikasjoner

– Trøtthet (antihistaminer)

– Kvalme (antidepressiva)

– Vektøkning (antipsykotika)

– Nedsatt glukosetoleranse  svangerskapsdiabetes (antipsykotika)

2. OPPFØLGING – tverrfaglig team?

Hyppige spørsmål blant kvinner som bruker legemidler mot

kroniske sykdommer:

1. Er det vanskeligere for meg å bli gravid?

2. Er sykdommen arvelig?

3. Vil jeg bli dårligere/bedre i svangerskapet?

4. Er legemidlene jeg bruker farlige for fosteret?

5. Er sykdommen min farlig for fosteret?

6. Skal jeg fortsette med samme dosering?

7. Vil jeg kunne amme mens jeg står på disse medisinene?

3. GI INFORMASJON

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30561479
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7 av 10 hadde bevisst

unnlatt å bruke et 

legemiddel

fordi hun var gravid

”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.”

Produsentnøytrale kilder

RELIS 

www.RELIS.no

www.tryggmammamedisin.no

Norsk Legemiddelhåndbok

www.legemiddelhandboka.no

Utenlandske kilder:

Sverige: www.janusinfo.se

UK: UKTIS www.uktis.org

Lactmed: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/

Veileder i fødselshjelp 2019/20

• Primo februar: Utsending av hele dokumentet til høring til

alle medlemmer av NGF 

– 4 ukers høringsfrist - mars

• Publiseres april - mai 2020

• Kapittel 2A Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden

• Kapittel 2B Vaksinasjon i svangerskap og ammeperiode

• Kapittel 3 Alkohol, røyking, og rusmiddel/legemiddelmisbruk

• Kapittel Nevrologiske sykdommer i svangerskapet

• Kapittel 7 Emesis og hyperemesis

• Kapittel 30 Mental helse i svangerskapet Access to European Data Sources

ConcePTION
13M Euro 2019 - 2023

Pharmacoepi studies:

1. Neuropatic pain

2. Migraine/NVP

3. Depression

4. MS/SLE

5. Breast cancer

Human lactation studies:

1. Venlafaxine

2. (Levo)cetrizine

3. Amoxicilline

4. Metformine

5. Etanercept

Behov for engasjerte klinikere interessert i forskning

Oppsummering….

• Legemiddelbruk ved graviditet er utbredt og

nødvendig

• Få legemidler er teratogene

– Graviditetsforebyggende programer

• I praksis: nytte/risiko vurdering, oppfølging og gi

informasjon

• Produktomtalen  Kliniske retningslinjer

• Observational studier er nødvendige for å 

fremskaffe kunnskap om effekt og sikkerhet

av legemidler i svangerskapet
30

Ekstra

http://www.relis.no/
http://www.tryggmammamedisin.no/
http://www.legemiddelhandboka.no/
http://www.janusinfo.se/
http://www.uktis.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/
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Retningslinjer for 

Antibiotikabruk,  

Spesialist-

helsetjenesten

Antibiotika og

graviditet

Helsedirektoratet

Publiseres 2020

www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
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Two new US studies, Dec 2018 & Jan 2019: 
Signal of structural birth defects (cardiac defects and orofacial cleft) after first trimester 

exposure in pregnancy

1) Medicaid Analytic eXtract; 1 816 414 pregnancies

Oral clefts: RR:1.24(95%CI 1.03-1.48)

Cardiac: 0.99 (95%CI 0.93-1.06)
Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Straub L, Gray KJ, Zhu Y, Patorno E, Desai RJ, Mogun H, Bateman 

BT. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in Offspring. 

JAMA. 2018 Dec 18;320(23):2429-2437.

2) Medical claims data were obtained from Truven Health

Analytics for 864,083 mother-infant pairs, 2000 to 2014. 

Orofacial cleft defects: OR:1.32 (95%CI 0.76–2.28) 

Cardiac: OR:1.52 (95%CI 1.35–1.70) 
Zambelli-Weiner A, Via C, Yuen M, Weiner DJ, Kirby RS. First trimester ondansetron exposure and risk of structural
birth defects. Reprod Toxicol. 2019 Jan;83:14-20.

33

Risiko Hyppigst forekommende misdannelser

Gabapentin < 1 % -

Lamotrigin 2–4 % Leppe-kjeve-ganespalte. Doseavhengig, liten risiko < 300 mg/døgn

Levetiracetam 2 % -

Klonazepam 3 % -

Karbamazepin 1–3 % Nevralrørsdefekter, hjertemisdannelser, kraniofaciale misdannelser, 

hypospadi

Okskarbazepin 2 % Nevralrørsdefekter

Fenytoin 3–10 % Føtalt hydantion syndrom (misdannelser i ansikt, fingre, vekst, 

nevroutvikling) hjertemisdannelser, leppe-kjeve-ganespalte, 

urogenitale

Fenobarbital 6–10 % Hjertemisdannelser, leppe-kjeve-ganespalte.  

Doseavhengig; økt risiko ≥ 150 mg/døgn

Topiramat 4 % Redusert fostervekst, leppe-kjeve-ganespalte

Valproat 10 % Nevralrørsdefekter, hypospadi, hjertemisdannelser, leppe-kjeve-

ganespalte, nevroutviklingsforstyrrelser. 

Doseavhengig; økt risiko ≥ 700 mg/døgn

Gabapentin

Lamotrigin

Okskarbazepin

Levetiracetam

Fenytoin

Karbamazepin

Klonazepam

Topiramat

Fenobarbital

Valproat
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Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Den norske legeforeningen, oppdatert 2017

Kapittel 4. Prekonsepsjonell rådgivning, fosterskader, svangerskap og fødsel. Marte Bjørk, Hedvig Nordeng, 

Silje Alvestad, Gyri Veiby, Camilla M Friis, Espen Benjaminsen, Kim Danielsson, Arne Reimers, Olav Spigset.

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/
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Kapittel 2A – Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden

Hedvig Nordeng (farmakolog), professor Farmasøytisk institutt, UiO 
h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no
Marte Jettestad (overlege), Fødeavdeling, HUS 
Vasilis Sitras (overlege), Fostermedisin, OUS-Rikshospitalet 

Forskrivning av legemidler til gravide og ammende krever at man også tar hensyn til 
sikkerheten for fosteret og diebarnet. Utfordringen ligger i å gi kvinnen et legemiddel som 
samtidig ikke er skadelig for fosteret eller diebarnet. 

Anbefalinger i dette kapitlet 

Vi anbefaler at kvinner med kroniske sykdommer tilbys prekonsepsjonell veiledning (III) 

Vi foreslår monitorering av serumkonsentrasjonen av legemidler med smalt terapeutisk 
område da farmakokinetiske endringer kan medføre behov for dosejusteringer (III) 

Vi foreslår bruk av produsentnøytrale kilder ved vurdering av legemiddelbruk i svangerskap 
og ammeperioden (III) 

Litteratursøk 
Pyramidesøk Mc Master plus, Up to date, Pubmed, National Institute for Health and Clinical 
Exellence (NICE), Royal College of Obstetricians & Gynecologists (RCOG). Anbefalingene 
bygger i stor grad på observasjonsstudier i tillegg til anbefalinger fra RELIS og tilsvarende 
produsentnøytrale svenske (Janusinfo.se) og amerikanske (Lactmed.com) 
informasjonstjenester og klinisk erfaring. 

Søkeord for app versjonen: Legemidler, fosterskade, teratogen, amming 

Forekomst 
Tall fra Reseptregisteret viser at ca. 60 % av norske gravide hentet ut reseptpliktige 
legemidler i løpet av svangerskapet og en av tre hentet ut slike legemidler i første trimester 
(1).  I tillegg brukes reseptfrie legemidler og naturmidler hyppig (1, 2).  

Generelt om legemidler til gravide og ammende 

Det er nær forbindelse mellom kvinnens blod og fosterets blod via placenta. De fleste 
legemidler overføres til fosteret hvis de blir gitt i høye nok doser over lang nok tid (3). 
Unntakene er legemidler med svært høy molekylvekt, for eksempel insulin og heparin, som 
ikke passerer placenta. De fleste legemidler (>99%) passere placenta ved passiv diffusjon. 
Hvor lett legemidler passerer placenta, avhenger av molekylstørrelse, proteinbindingsgrad, 
fettløselighet og ioniseringsgrad. Ikke-ioniserte, fettløselighet legemidler med lav 
proteinbindingsgrad passerer lettere enn ioniserte, hydrofile legemidler. For eksempel 

mailto:h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no
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passere den mer fettløselige betablokkeren labetalol placenta lettere enn den mer hydrofile 
betablokkeren atenolol. 

Biologiske legemidler (TNF-alfa hemmere, monoklonale antistoffer) er store 
proteinmolekyler som ikke passerer placenta i første delen av svangerskapet, men kan 
passere over i siste del av svangerskapet. Virkningsmekanismen tilsier da en mulig effekt på 
fosterets vekst og utvikling. 

Fosteret skiller hovedsakelig ut legemidler via placenta. Fosteret selv bryter ned legemidler i 
svært liten grad. 

Forekomst av medfødte misdannelser 

Legemidler og andre agens som forårsaker misdannelser kalles teratogene (fosterskadelige). 
Forekomsten av medfødte misdannelser i Norge er 2-3%. I mellom 70 og 80% av tilfellene er 
årsaken til misdannelsen ukjent. I mindre enn 1% av tilfellene er fosterskaden forårsaket av 
teratogene legemidler.  

Teratogene effekter 

Teratogene effekter kan gi utslag som medfødte misdannelser, fosterdød, vekstretardasjon 
eller funksjonsforstyrrelser (3). Teratogene effekter er som regel dose-avhengige. For 
eksempel er risiko for fosterskader ved bruk av valproat ca. 10% ved bruk av doser over 700 
mg og over 20% ved bruk av dose over 1500 mg (henvisning til epilepsikapitlet). Risiko for 
fosterskade kan også øke ved samtidig bruk av flere fosterskadelige legemidler (for eksempel 
flere typer antiepileptika).  

Tidspunkt for legemiddelbruk har stor betydning i forhold til risiko for fosterskade. For 
eksempel kan det ikke oppstå nevralrørsdefekter etter 6. uke fordi nevralrøret da er lukket. 
Tann- og skjelettanomalier oppstår ikke ved bruk av tetrasykliner før 4. svangerskapsmåned, 
bare ved senere bruk. Prostaglandinsyntesehemmere er kontraindisert i tredje semester, 
særlig nær fødsel, på grunn av risiko for prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal 
hypertensjon, renal dysfunksjon hos fosteret med nedsatt produksjon av fostervann, økt 
blødningsrisiko og hemming av rier og dermed forsinket eller forlenget fødsel. 

Sårbare perioder 

Generelt anbefales mest restriktiv forskrivning under 1. trimester når grunnlaget for 
organene dannes. Hvis differensierte celler forstyrres eller ødelegges, så er det vanskeligere 
å erstatte dem enn udifferensierte celler, og fosterskader kan oppstå.  

I føtalperioden (i 2. og 3. trimester) kan fosterets vekst og funksjonelle modning forstyrres 
(3). I denne delen av svangerskapet er særlig sentralnervesystemet og nyrer sårbare for 
skadelige påvirkninger. Funksjonelle skader som døvhet kan oppstå (ototoksiske legemidler) 

Et legemiddel trenger ikke nødvendigvis krysse placenta for å være fosterskadelig. 
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Indirekte negative påvirkninger på fosteret 

Legemidler som indirekte virker fosterskadelige, gjør det ved 

• å hindre eggløsning eller hindre det befruktede egget i å feste seg til slimhinnen i uterus,
for eksempel NSAIDs

• å føre til for tidlige sammentrekninger av uterus og dermed spontanabort eller for tidlig
fødsel, for eksempel misoprostol

• å redusere blodtilstrømningen til placenta, for eksempel ACE-hemmere

• å gjøre vekst- og utviklingsvilkårene for fosteret dårligere, for eksempel
immundempende og immunmodulerende legemidler (sent i svangerskapet)

Perinatale komplikasjoner og langtidseffekter 

En del legemidler skal ikke brukes i siste trimester fordi de kan påvirke fødselen eller det 
nyfødte barnet. For eksempel vil noen nyfødte ha respirasjonsvansker hvis kvinnen har brukt 
benzodiazepiner eller opioider over tid tett opp mot fødsel (3).  

Skadelige legemidler kan også gi utslag som langtidseffekter på barnet som redusert 
kognisjon (valproat, fenytoin) og øke risiko for cancer (dietylstilbøstrol). Nyere forskning 
fokuserer i større grad på å undersøke slike langtidseffekter. 

Farmakokinetiske forhold hos gravide 

Serumkonsentrasjonen av enkelte legemidler kan avta utover i graviditeten, hovedsakelig 
pga. økt metabolisme i leveren, økt utskilling via nyrene og økt plasma volum. For legemidler 
med bredt terapeutisk spekter har dette som regel liten klinisk betydning (f.eks. de fleste 
antibiotika). For andre legemidler (f.eks. tyroxin, antiepileptika, antidepressiva, metadon) 
kan dette medføre redusert terapeutisk effekt og i noen tilfeller gi behov for doseøkning. 
Pga. individuelle forskjeller anbefales det å monitorere serumkonsentrasjonen av slike 
legemidler utover i svangerskapet. En reduksjon i serum albumin medfører at enkelte 
legemidler med høy proteinbindindsgrad (fenytoin, diazepam) gjenfinnes i større grad ikke-
proteinbundet, altså farmakologisk aktivt i blodet.  F.eks. vil totalkonsentrasjonen 
av fenytoin, valproat og karbamazepin i plasma falle i siste trimester, mens konsentrasjonen 
av ikke-proteinbundet, farmakologisk aktivt legemiddel faller langt mindre (dermed er det 
viktig å måle frifraksjon i serum, ikke total konsentrasjonen av disse legemidlene). Økt 
nyrefunksjon påvirker for eksempel nyreutskillelse (clearance) av gentamycin. 

Etter fødselen normaliseres kvinnens metabolisme raskt, og dosen må trappes ned igjen for 
å unngå toksisitet hos mor (3).  

Enkelt legemidler har bivirkninger som øker risiko for svangerskapskomplikasjoner hos den 
gravide: 

 Nyere antipsykotika, særlig olanzapin øker risiko for svangerskapsdiabetes.

 NSAIDs og blodfortynnende kan øke risiko for blødninger i svangerskapet og under
fødsel.

https://www.legemiddelhandboka.no/#?q=fenytoin
https://www.legemiddelhandboka.no/#?q=karbamazepin
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 Legemidler som har vektøkning som bivirkning (enkelte antidepressiva og
antipsykotika) kan øke risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner i svangerskapet.

 Legemidler som har kvalme eller sedasjon som bivirkning kan forverre disse
symptomene hos gravide.

Amming 
De aller fleste legemidler kan brukes av ammende (4,5). Hvis kvinnen har brukt et 
legemiddel på grunn av sykdom under svangerskapet, er det sannsynlig at hun kan fortsette 
å bruke det mens hun ammer, fordi barnet tilføres mye mindre via morsmelken enn under 
svangerskapet. Nesten 80 % av de bivirkningene som er rapportert hos brysternærte barn, 
har vært hos nyfødte og spedbarn under to måneder. Hvis barnet er over tre måneder, er 
det liten risiko for bivirkninger. Årsaken er at barn under to måneder, særlig premature barn, 
har nedsatt evne til å bryte ned og skille ut legemidler (4,5).  

Noen ganger er en i tvil om det er trygt å anbefale amming når mor bruker legemidler, f.eks. 
når kvinnen bruker antipsykotika over lengre tid og ammer et barn under tre måneder. En 
mulighet er å foreslå blandingsernæring, altså gi noe morsmelk og noe morsmelktillegg. 
Noen legemidler bør fortrinnsvis unngås av ammende, for eksempel litium, cytostatika og 
radiofarmaka (4,5). 

Produsentnøytrale kilder 

Ved spørsmål om legemidler i svangerskap eller ved amming kan Regionalt 
Legemiddelinformasjonssentre (RELIS), www.relis.no, kontaktes (6). Nyttig informasjon 
finnes også på den svenske nettsiden www.janusinfo.se (7) og i den amerikanske databasen 
Drugs and Lactation Database (LactMed) under National Library of Medicine (NLM) (8). 

Pasientinformasjon 

Noen gravide må bruke legemidler i svangerskapet fordi sykdommen i seg selv utgjør større 
risiko for mor og barn enn medisinene. Kvinner med kroniske sykdommer som planlegger å 
bli gravide bør rådføre seg med legen sin om trygg medisinbruk. 

De fleste kvinner som bruker legemidler kan amme fordi fordelene ved morsmelk oppveier 
ulempene ved legemidlet 
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Kapittel 2B - Vaksinasjon i svangerskap og ammeperiode 

Vasilis Sitras (overlege), Fostermedisin, OUS-Rikshospitalet vsit@ous-hf.no 
Hedvig Nordeng (farmakolog), professor Farmasøytisk institutt, UiO 

Anbefalinger 

Vi anbefaler at alle gravide i 2. og 3. skal tilbys influensavaksine av hensyn til egen og barnets helse. 

(Ib) 

Vi anbefaler at alle gravide i 1. trimester som har en risiko for alvorlig influensa på grunn av andre 

sykdommer, skal også tilbys influensavaksinen. (Ib) 

Vi anbefaler at alle gravide får vurdert sin vaksinasjonsstatus ved første svangerskapskontroll. (III) 

Vi anbefaler/foreslår at ikke-immuniserte (seronegative) kvinner bør få MMR, Varicella, Tdap 

vaksiner etter fødsel. (III) 

Søkestrategi 

Pyramidesøk Mc Master Plus (via Helsebibliotek), Up to date, PubMed, Cochrane Database, 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Royal College of Obstetricians 

and Gynecologists (RCOG), World Health Organization (WHO), Center for Disease Control 

and Prevention (CDC), (Vaksinasjonsveilederen) Folkehelseinstituttet, Nasjonal faglig 

retningslinje for svangerskapsomsorgen.1-8 Anbefalingene bygger i stor grad på 

observasjonsstudier i tillegg til anbefalinger fra RELIS og klinisk erfaring. 

Søkeord for app versjonen: Vaksine, vaksinasjon, immunoglobulin, influensa, MMR, HPV, 

Tdap 

Definisjon 

Vaksine Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som 
vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom. Vaksiner kan inndeles i tre hovedgrupper 
1) levende, svekkede (attenuerte) bakterier eller virus, 2) ikke-levende (inaktiverte) bakterier
eller virus og 3) subenheter (protein, toksoid, polysakkarid, polysakkaridkonjugat, DNA).1

Vaksinen gis for å beskytte mor og foster/spedbarn mot en aktuell smittsom infeksjon.
Tdap vaksine: tetanus-difteri-acelluar pertussis vaksine.

Graviditet 
Erfaringsgrunnlaget for vaksiner varierer, og i enkelttilfeller hvor erfaringsgrunnlaget er lite 
må smitterisiko være avgjørende for om man skal vaksinere eller ikke. Mulig redusert 
vaksinerespons hos gravide for enkelte vaksiner da gravide har noe redusert immunforsvar i 
forhold til ikke-gravide. 

Avdøde bakterier og virusvaksiner medfører ikke økt risiko for gravide og fosteret. 

mailto:vsit@ous-hf.no
https://sml.snl.no/immunsystemet
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Levende svekket virus og bakterie vaksiner, f.eks. rubellavaksine og gulfebervaksine kan i 
teori infisere fosteret og bør ikke gis til gravide. Det er imidlertid ikke påvist fosterskade pga. 
vaksinasjon av gravide kvinner. Utilsiktet vaksinering av gravide gir ikke grunn til å anbefale 
elektiv abort. Gravide bør beroliges med at vaksinasjonen innebærer trolig liten risiko for 
fosteret. Når fertile kvinner vaksineres, anbefaler enkelte kilder å unngå graviditet i minst en 
måned etterpå (én menstruasjonssyklus). 
Spesifikk immunoglobulin kan gis etter eksposisjon av et infeksiøst agens, men 
beskyttelsesevne er tvilsom  
Amming er ikke til hinder for vaksinasjon verken for den ammende moren eller barnet. Et 
mulig unntak er gulfebervaksinasjon (se kapittel om gulfebervaksine i 
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell1). Vaksinasjon av mor kan medføre noe økt 
antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet.  

Tabell 1. Oversikt over de vanligste vaksinene og anbefalinger til gravide. 

Vaksine Svangerskap Ammeperiode 

Influensa 

Difteri, kikhoste, poliomyelitt og 

tetanus 

Haemophilus influenzae (HiB) 

Hepatitt A (HAV) 

Hepatitt B (HBV) 

Pneumokokk 

Meningokokk 

Rabies 

Gulfeber Utsettes til barnet er > 6 mnd 

Tuberkulose (BCG) 

Meslinger, kusma, røde hunder 

(MMR) 

Vannkopper (varicella) 

Human Papilloma virus (HPV) Utsettes til post partum 

Fargekoder: Grønn: Kan gis til gravide. Oransje: Kan gis til gravide med spesifikke risiko 

faktorer. Rød: Skal ikke gis til gravide. 
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Influensa: Influensa er like vanlig blant gravide som blant andre kvinner, men gravide og 

spedbarn har økt risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner (dyspné, pneumoni, maternell 

eller intrauterin dødfødsel og for tidlig fødsel). Det er derfor anbefalt at gravide kvinner får 

influensavaksine i 2. og 3. trimester, for å beskytte både mor og barn. Gravide med annen 

tilleggsrisiko (helsepersonell, svinerøkter, husstandskontakt) anbefales vaksinasjon i 1. 

trimester. Vaksinasjon i svangerskapet beskytter barnet ved transplacentær overføring av 

antistoffer, via morsmelk og ved å redusere muligheten for at mor smitter spedbarnet. 

Anbefalingen gjelder for influensasesongen (høst og vinter).  Influensavaksine som anbefales 

til gravide inneholder deler av drepte influensavirus, altså inaktivert sesonginfluensavirus. 

Både randomiserte og observasjonsstudier gir omfattende evidens på at influensavaksine er 

trygg for både mor og barn. 2-9 

Difteri, pertussis (kikhoste), poliomyelitt og tetanus: Dokumentasjonen for difteri, kikhoste, 

polio- og stivkrampevaksine er god, og disse ansees ufarlige i svangerskapet. Siden 2016 er 

det meldt en økning i antall tilfeller av kikhoste i EU/EØS-område. Enkelte land, blant annet 

England, tilbyr kikhostevaksine til alle gravide mellom svangerskapsuke 16-32, for å beskytte 

nyfødte barn de første måneder etter fødselen, inntil første vaksine gis ved 3 måneders 

alder. Tdap er en kombinasjonsvaksine mot pertussi, tetanus og difteri. Td er en booster 

vaksine for tetanus og difteri (ikke pertussis). 

Hepatitt A (HAV) vaksine: Erfaring med Hepatitt-A vaksiner er økende, og tyder ikke på økt 

risiko for skadelig innvirkning på fosteret. Gravide bør fortsette vaksinering dersom hun har 

påbegynt vaksinasjonsprogrammet. Kvinner med særskilt risiko faktorer (for eksempel 

intravenøs rusmisbruk) bør starte vaksinering i svangerskapet. 

Hepatitt B (HBV) vaksine: Hepatitt B er en alvorlig sykdom for både mor og barn. Gravide 

bør fortsette vaksinering dersom hun har påbegynt vaksinasjonsprogrammet. Kvinner med 

særskilt risiko faktorer (for eksempel intravenøs rusmisbruk, HBV-pos seksual partner) bør 

starte vaksinering i svangerskapet. Det er viktig at det nyfødte barn starter 

vaksinasjonsprogrammet mot HBV før utreise fra barsel. 

Vaksiner mot pneumokokker og meningokokker: Begge vaksiner er avdøde bakterier og kan 

gis trygt i svangerskap.  Anbefales til kvinner som reiser til områder med pågående 

epidemier og immunsupprimerte kvinner, inkludert HIV infeksjon og splenektomi.  

Haemophilus influenzae, type B (HiB): ACOG anbefaler vaksinering til splenektomerte 

kvinner og immunsupprimerte pga. økt risiko for alvorlig sykdom hos mor4. Kan da gis trygt i 

svangerskap. 

MMR: Levende svekkede virusvaksiner som bør ikke gis til gravide. Utilsiktet vaksinasjon 

med MMR gir ikke grunn til å anbefale elektiv abort. Det har ikke blitt påvist medfødt rubella 

syndrom etter utilsiktet MMR vaksinasjon i svangerskapet.  Ikke-immuniserte kvinner bør få 

vaksine etter fødsel. (Lenke: Kapittel om infeksjoner i svangerskapet). 
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Varicella (vannkopper): Levende svekkede virusvaksiner som bør ikke gis til gravide. 

Utilsiktet vaksinasjon med MMR gir ikke grunn til å anbefale elektiv abort. Det har ikke blitt 

påvist medfødt varicella syndrom etter utilsiktet varicella vaksinasjon i svangerskapet.  Ikke-

immuniserte kvinner bør få vaksine etter fødsel. (Lenke: Kapittel om infeksjoner i 

svangerskapet). 

HPV: Levende svekkede virusvaksiner som bør ikke gis til gravide. HPV vaksiner bør derfor 

ikke gis til gravide ut i fra et føre-var-prinsipp. Vaksinasjon med HPV vaksine bør utsettes til 

etter fødsel. HPV-vaksine kan gis til kvinner som ammer. 

Reisevaksiner 

Hvis den gravide velger å reise til et område med stor smitterisiko, vil det å ta vaksiner oftest 

innebære mindre risiko for mor og foster enn sykdommen det vaksineres mot. Vaksinasjon 

med reisevaksiner (for eksempel tyfoidvaksine, japansk encefalitt-vaksine) kan være aktuelt 

ved stor smittefare. I hvert enkelt tilfelle bør den reelle smitterisikoen og nødvendigheten av 

å reise, veies opp mot den teoretiske risikoen av vaksinasjonen.  

For oppdatert informasjon og rådgiving om vaksinasjon ved utenlandsreise, se 

Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-

helsepersonell/reisevaksinasjon/reisevaksinasjon (lest 20.09.2019). 

Rabies: Anbefales kun til gravide som er eksponerte. 

Gulfeber: Levende sveket gulfebervirus. Kan være aktuelt til gravide som skal oppholde seg i 

gulfeberområder. Observasjonelle studier har ikke vist økt risiko for fosterskade etter 

vaksinasjon med gulfebervaksine. Hvis mulig, unngå vaksinering i første trimester pga. 

begrenset dokumentasjonsgrunnlag. Mulig redusert vaksinerespons hos gravide.  

Bakgrunnen for tilbakeholdenheten med å gi gulfebervaksine til kvinner som ammer er et 

fåtalls rapporterte tilfeller om encefalitt hos barn etter vaksinasjon av mor. Vaksinasjon av 

mor som ammer et barn over seks måneder anses som uproblematisk.9 

BCG: Levende svekket mykobakterier. Gravide kvinner bør unngå å reise til områder med 

pågående epidemier. Uvaksinerte gravide som må reise til slike områder bør vaksineres. 

Ingen økt risiko for fosterskader er rapportert. Mulig redusert vaksinerespons hos gravide. 
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Kapittel 3 

Alkohol, røyking, og rusmiddel/legemiddelmisbruk 

Marte Jettestad (overlege, Fødeavdeling) marte.jettestad@helse-bergen.no, HUS 
Jorid Eide (jordmor) OUS-Ullevål 
Hedvig Nordeng (farmakolog), professor Farmasøytisk institutt, UiO 

Anbefalinger 
Alkohol: 
Vi anbefaler total avholdenhet fra alkohol i svangerskapet. Følgende retningslinjer gjelder i Norge1: (II): 
1. En svanger kvinne bør ikke drikke alkohol.
2. En svanger kvinne som allerede har drukket alkohol i svangerskapet bør stoppe for å minimalisere videre
risiko.
3. En kvinne som planlegger å bli gravid bør ikke drikke alkohol.
Vi anbefaler at kartleggingen av kvinnens alkoholvaner skjer ved første svangerskaps-konsultasjon. (II)
Vi anbefaler at gravide bør få informasjon om farer ved alkoholbruk i svangerskapet som en del av
livsstilssamtalen i begynnelsen av svangerskapet. (II)
Vi foreslår bruk av screeningsverktøyet TWEAK for å kartlegge bruk av alkohol hos gravide. (IV)
Vi foreslår bruk måling av serum phosfatidyl etanol (PEth) for å avdekke alkoholinntak ved mistanke om
alkoholmisbruk, og for å motivere hos kvinner med alkoholmisbruk til alkoholavhold. (IV)

Røyking: 
Vi anbefaler kartleggingen av tobakksvaner (inkludert bruk av snus og el-sigaretter) ved første 
svangerskapskonsultasjon. (IV) 
Vi anbefaler at gravide gis informasjon om fordeler ved røykeslutt i svangerskapet.  Det bør informeres om 
relevante røykeslutttilbud (røykesluttkurs og slutta.no). (IV) 
Vi anbefaler at gravide gis informasjon om at røyking og bruk av snus i svangerskapet gir helserisiko for både 
fosteret og mor. (III) 
Vi anbefaler at nikotinlegemidler kan brukes av gravide etter legevurdering. Dersom bruk av 
nikotinerstatningspreparater er en forutsetning for å oppnå røyke-slutt, anses dette som mindre skadelig for 
mor og barn enn at kvinnen fortsetter å røyke. (III) 

Rus- og legemiddelmisbruk: 
Vi anbefaler kartlegging av rusmiddelbruk/legemiddelmisbruk ved første svangerskapskonsultasjon. (III) 
Vi anbefaler at gravide med rusmisbruk/legemiddelbruk gis et tilbud som ivaretar både kvinnens behandlings- 
og oppfølgingsbehov og det ufødte/nyfødte barnet. Den gravide bør følges av flere instanser samtidig. (IV) 
Vi anbefaler at nedtrapping av vanedannende legemidler skjer i samråd med lege i henhold til nasjonale 
anbefalinger. (IV) 

Gravide i substitusjonsbehandling (Legemiddelassistert rehabilitering; LAR): 
Vi anbefaler at opioidavhengige gravide kvinner i LAR kan fortsette med substitusjonsbehandlingen i 
svangerskapet. (III) 
Vi anbefaler at ved evt. dosereduksjon av substitusjonsbehandlingen, bør gravide LAR-brukere med 
sidemisbruk av andre rusmidler trappe ned disse først. (IV) 

For kvinner som ikke tar imot relevante hjelpetiltak og der alkoholinntaket er av en slik art at det er 
overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade, kommer Helse- og omsorgstjenesteloven om 
tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere til anvendelse. 

Søkestrategi 
Pyramidesøk Mc Master plus, Up to date, PubMed, National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & Gynecologists 
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(RCOG). Eksisterende norske retningslinjer. Vitenskapelig dokumentasjon er mangelfull og 
det er ingen store randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger i stor grad på 
observasjonsstudier i tillegg til norske retningslinjer og klinisk erfaring. 

Søkeord for app versjonen: Alkohol, tobakk, røyk, snus, el-sigaretter, 
substitusjonsbehandling, Legemiddelassistert rehabilitering; LAR, rusmisbruk, 
legemiddelmisbruk, avhengighet. 

3.1 Alkohol i svangerskapet 
Definisjon 
Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er et medfødt syndrom hvor følgende kriterier må være 
tilstede: veksthemming, karakteristiske ansiktstrekk, skader på sentralnervesystemet og 
kjent at mor drakk alkohol i svangerskapet. 
Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) eller føtalt alkohol spektrum forstyrrelser er en 
samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på foster som er forårsaket av at mor har 
brukt alkohol i svangerskapet. 

Forekomst 
Tall fra den store norske Mor og Barn-undersøkelsen tyder på at 84 % av gravide ikke drikker 
alkohol under svangerskapet. Ca. 15 % drikker mindre enn en enhet i uken, mens 0,5 % 
drikker en enhet eller mer i uken.2 Det antas at det i Norge fødes rundt 60-100 barn med 
Føtalt alkoholsyndrom (FAS) hvert år (0,1%) og 600-1200 barn med alkoholrelaterte 
fosterskader, såkalt FASD.1,3 

Etiologi/patogenese 
I Norge er 1 alkoholenhet (AE) = 12,8 gram ren alkohol (i praksis = 1 glass vin (15cl)/1 flaske 
pils (33 cl). Alkohol passerer placenta og fosteret får mors promille. Hjernestruktur og 
hjernefunksjon kan skades i alvorlig grad ved prenatal alkoholeksponering.3-9 

Det finnes ikke kunnskap om hvilke alkoholmengder som er tilstrekkelig eller nødvendig for 
at skade skal oppstå. Det finnes studier som konkluderer entydig med at det ikke er funnet 
fosterskader forbundet med at gravide drikker én til to enheter alkohol per uke10, mens 
andre studier konkluderer med at bare én alkoholenhet i uken i svangerskapet kan gi økt 
adferdsavvik (utagerende og aggressiv atferd).11 Flere av studiene har for kort 
oppfølgningstid for å si noe om senvirkninger som ofte ikke er synlige før i 7-10 års alder. 
Det som tilsynelatende er uskadelig alkoholinntak i ett svangerskap, er ingen garanti for at 
tilsvarende inntak er uskadelig i neste svangerskap.10  
Observasjonsstudier konkluderer med at jevnt høyt alkoholkonsum (mer enn 2 enheter per 
dag), og å drikke store mengder alkohol på en gang, er assosiert med FAS. FASD og FAS er 
godt dokumenterte skader av alkoholbruk i svangerskapet i tillegg til økt risiko for spontan 
abort. Veksthemmingen rammer så vel lengde og vekt som hodeomkrets. FASD er den 
viktigste årsak til mental retardasjon som kan forebygges.3-9, 10, 11 

Risikofaktorer 
Psykisk sykdom, rusmisbruk. Alkoholmisbruk forekommer i alle sosioøkonomiske grupper. 

Diagnostikk/Kartlegging av alkoholvaner 
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Helsedirektoratet anbefaler bruk av screeningsverktøyet TWEAK for å kartlegge bruk av 
alkohol hos gravide. Skjemaet finnes på www.helsebiblioteket.no under Psykisk helse/Rus og 
avhengighet/Skåringsverktøy TWEAK.3  
Flere større sykehusavdelinger analyserer også blodprøver for PEth (phosfatidyletanol) som 
er en markør for siste ukers alkohol inntak.12 Alkohol kan også påvises i urinprøver og gir 
både et øyeblikksbilde og kan påvise inntak noe tilbake i tid.   

Tiltak/oppfølging 
Forsøksvis kartlegging av alkoholvaner før og i svangerskapet. Mange gravide reduserer sitt 
alkoholforbruk i svangerskapet uten hjelp fra helsetjenesten. Ettersom alkohol kan ha en 
skadelig effekt på fosteret i hele svangerskapet, er det av betydning å avslutte alkoholinntak 
i alle faser av svangerskapet.3 

Amming 
Norske myndigheter anbefaler ammende å frastå fra å drikke alkohol de første 6 ukene etter 
termin, og å avslå fra amming 2-3 timer per alkoholenhet etter inntak ut i fra et føre-var-
prinsipp.13 Morsmelk har lik promille alkohol som kvinnens blod, men barnets promille blir 
lavere fordi melken først drikkes og deretter fortynnes videre i barnets kropp.  Se også 
kapittel 48 «Amming/Laktasjon/Morsmelkproduksjon». 

Pasientinformasjon 
Bruk av alkohol i svangerskapet kan gi barnet alvorlige skader. Det er ikke entydig klarlagt 
hva som er nedre grense for alkoholinntak i svangerskap med tanke på mulige fosterskader. 
Det beste er derfor å avstå helt fra alkohol i svangerskapet og helst også i perioden der 
svangerskap planlegges. Ammende bør avstå fra å drikke alkohol de første 6 ukene etter 
termin, og deretter avslå fra amming 2-3 timer per alkoholenhet etter inntak, særlig etter de 
første månedene barnet er født.   
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3.2 Røyking i svangerskapet 

Definisjoner 
Bruk av tobakk i svangerskapet (alle former). 

Forekomst 
Tall fra medisinsk fødselsregister fra 2017 viser at 3,9% av norske kvinner røykte daglig i 
begynnelsen av svangerskapet og 2,2 % røyker daglig ved svangerskapets slutt.14 Det er 
vesentlig de med lavt konsum som slutter i svangerskapet. Det er store regionale forskjeller. 
Mens 1,9 % av gravide i Oslo røyker gjennom hele svangerskapet, er tallet for Aust-Agder og 
Telemark høyest med over 4 %. En nullvisjon for røyking i svangerskapet, er målet i følge 
nasjonale helsemyndigheter.15 

Etiologi/patogenese 
Nikotinet trekker sammen blodårene i morkaken og i livmoren, og medfører redusert 
tilførsel av oksygen og næring til fosteret. Sigarettrøyk inneholder mer enn 3000 toksiske 
komponenter. Både røyking og passiv røyking øker risikoen for infertilitet, vekstretardasjon 
hos barnet, placentaløsning, for tidlig vannavgang (PPROM) og placenta previa.16 Reduksjon i 
antall gravide som røyker samsvarer med reduksjon i antall kvinner med placenta abruptio.14 
Spesielt røyking i 3. trimester reduserer barnets vekst og enkelte studier viser at neonatalt 
nikotinabstinenssyndrom etter langvarig eksponering.16 Dette kan arte seg som for eksempel 
spiseproblemer, irritabilitet og tremor. Risikoen for negative hendelser er doserelatert og 
barn av storrøykene (> 10 sigaretter per dag) derfor mest utsatt. I en stor norsk studie som 
undersøkte fødselsvekten til barn, fant man at kvinner som røykte daglig i svangerskapet fikk 
barn som i gjennomsnitt veide ca. 200 g mindre enn kvinner som ikke røykte.17 En annen 
norsk studie viste at kvinner som røyker i graviditeten har større sjanse for å få utagerende 
barn.18 

Snus 
Bruk av snus i graviditeten gir risiko for fosteret som ligner risikoen ved røyking i 
svangerskapet.19 Det er holdepunkter for at snusing i svangerskapet gir økt risiko for lav 
fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Kvinner som slutter å snuse tidlig i svangerskapet, 
har mindre risiko for prematur fødsel. Studier tyder på at snusing kan føre til preeklampsi, 
åpen leppe-ganespalte, og økt risiko for respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Det mangler 
dokumentasjon på omfanget av snusbruk i svangerskap i Norge.  

El-sigaretter 
Gravide anbefales å unngå å bruke e-sigaretter med nikotin fordi enhver form for 
nikotintilførsel i forbindelse med graviditet bør unngås.20 Elektroniske sigaretter uten nikotin 
brukes oftest for å slutte å røyke eller i stedet for sigaretter. Det mangler dokumentasjon på 
omfanget av el-sigaretter i svangerskap i Norge.  

Indikasjon/metode/diagnostikk 
Kartlegging av røykevaner (inkludert bruk av snus og el-sigaretter) er nødvendig for evt. 
tiltak.2,3 Svangerskapsjournalen har rubrikker som bør fylles ut. 
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Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
Ulike intervensjonstiltak har vært vitenskapelig evaluert. Det har vært påvist liten eller ingen 
effekt av brosjyrer alene. Gjentatt fokusering på tobakkskonsumet ved hver 
svangerskapskonsultasjon og saklig informasjon om røyking i svangerskapet (muntlig og 
skriftlig) sammen med tilbud om hjelpemateriell evt. røykeavvenningskurs har vist seg å 
være et kostnadseffektivt tiltak.15 
Røykeslutt er målet. 15 Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å tilstrebe reduksjon.  

Nikotinerstatningspreparater (i form av tyggegummi, depotplaster, inhalator, 
sublingvaltabletter eller sugetabletter) har ikke vært anbefalt, men kvinnen vil få i seg 
mindre nikotin enn ved røyking og unngår også andre skadelige stoffer i røyken. 15 Om man 
oppnår røykeslutt, synes gevinsten å være større enn risikoen ved slike preparater.  

Legemidler med indikasjon røykeavvenning (bupropion (Zyban), vareniklin (Champix) 
anbefales ikke til gravide eller ammende. 

Amming 
Kvinner som ammer frarådes å røyke eller å redusere til et absolutt minimum. Røyking kan 
nedsette melkeproduksjonen. Røyking øker risiko for kolikk og krybbedød. Om røyeslutt ikke 
er mulig, så oppveier likevel fordelene med morsmelk og amming, ulempene ved mors 
røyking (moderat røyking).  

Nikotinerstatningspreparater: Overgang til morsmelk er moderat. Andre substanser i tobakk 
går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere 
enn sigaretter.21 Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken. 

Legemidler med indikasjon røykeavvenning (bupropion (Zyban), vareniklin (Champix) 
anbefales ikke til ammende.21 Se også kapittel 48 
«Amming/Laktasjon/Morsmelkproduksjon». 

Pasientinformasjon 
Røyking, bruk av snus og andre nikotinholdige produkter i svangerskapet er skadelig for både 
mor og barn. Å slutte med tobakk vil på alle tidspunkter i svangerskapet gi helsegevinster. 
Hvis røykeslutt ikke oppnås, er det bedre å bruke nikotinerstatningsprodukter 
(nikotintyggegummi, røykeplaster ol.) enn å røyke sigaretter i svangerskapet i eller 
ammeperioden for å unngå alle de andre stoffene i røyken.  

- Informasjon om appen «Slutta», nettstedet https://helsenorge.no/rus-og-
avhengighet/snus-og-roykeslutt/ og Facebooksiden slutta.no

- Informasjon fra HelseNorge.no om snus og røyk hos gravide. 
Helsenorge.no/gravid/royking-snus-og-graviditet

https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/
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3.3 Rus - og legemiddelmisbruk i svangerskapet 

Definisjoner 
Ruslidelse (Substance Use Disorder) brukes som samlebegrep for både avhengighet, skadelig 
bruk og misbruk. I tillegg brukes begrepene ruslidelse og rusmiddelproblemer i hovedsak om 
et behandlingstrengende rusmiddelproblem, uten at det nødvendigvis er diagnostisert en 
avhengighet.22 
 Helsedirektoratet definerer gjennom sine retningslinjer ethvert inntak av rusmidler som kan 
føre til skade på det ufødte barn som misbruk.15 Rusmiddelrelaterte problemer i graviditeten 
inkluderer bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler og i tillegg nylig 
avsluttet bruk av slike.  
NAS: Neonatalt abstinenssyndrom, opptrer hos det nyfødte barnet etter at tilførsel av 
opioider og/eller rusmidler/vanedannende legemidler fra kvinnen avbrytes ved fødselen.23,24 

Forekomst 
Folkehelseinstituttet oppgir at 24% av norske kvinner 25-34 år har brukt (prøvd) cannabis 
«noen gang» i 2015-2017.  Etter cannabis er de sentralstimulene rusmidlene kokain, 
amfetamin og ecstasy/MDMA de mest rapporterte illegale stoffene i 
befolkningsundersøkelsene.25 Trender i rusmisbruk i Europa blir årlig oppdatert. 26  
Antall gravide i Norge som er behandlet med tvangstiltak (meldeplikt til fylkesmannen) var i 
tidsperioden 1996-2015 i snitt 34 per år ved midlertidig omsorgsovertakelse og i snitt 20 per 
år for mer varig omsorgsovertakelse.27 De aller fleste ble tvangsbehandlet på grunn av rus- 
og legemiddelmisbruk. Noen få hadde alkoholproblemer. Frivillig behandling tilstrebes. Tall 
på hvor mange dette gjelder foreligger ikke. 

Etiologi/symptomer 
Gravide rusmiddelmisbrukere tilhører en risikogruppe som trenger tettere oppfølging både i 
svangerskapet og etter fødselen enn det som vanligvis anbefales.23 De fleste gravide 
rusmisbrukere har en betydelig overhyppighet av somatisk og psykisk sykelighet. Det kan 
være nødvendig å vurdere overdoserisiko og selvmordsfare. Forberedelse til foreldrerolle og 
tilknytning til fosteret/barnet kan forstyrres av ruslidelse, annen sykdom og bekymring. Det 
nyfødte barnet kan utvikle alvorlige abstinenssymptomer, misdannelser og psykomotoriske 
forstyrrelser. Det kan være vanskelig å skille forbigående perinatale komplikasjoner hos 
barnet fra symptomer som er uttrykk for mer alvorlig skade på sentralnervesystemet 

Sentralstimulerende midler (amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy og LSD) 
Amfetamin gir vasokonstriksjon og dårligere blodtilstrømning til fosteret via placenta. 
Amfetaminmisbruk gir økt risiko for spontanabort, prematur fødsel, fosterdød og 
vekstretardasjon (mindre hodemål). Ved bruk tett opp mot fødsel vil abstinenslignende 
symptomer med økt uro eller unormal sløvhet kunne oppstå hos nyfødte. Langtidsstudier 
har dokumentert redusert IQ og problematferd.28, 29 

Kokain virker vasokontraherende og medfører dårlige blodtilstrømning til placenta, økt risiko 
for placenta abruptio og prematur vannavgang. Perinatale komplikasjoner har vært 
rapportert hos nyfødte, men abstinenssymptomer er uvanligere. Negative effekter på 
psykomotorisk utvikling har vært rapportert. 29 
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MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin)/ecstacy er et amfetaminderivat som trolig gir økt 
risiko for medfødte misdannelser (muskelskjelett- og karidiovaskulære anomelier). Noe 
usikkerhet likevel om teratogen effekt pga bruk av andre rusmidler og annen risikoadferd i 
tillegg. 29 

LSD: Tilgjengelige data tyder ikke på at LSD er svært teratogent, men data er begrenset. 
Blandingsmisbruk med andre rusmidler/legemidler gjør det vanskelig å skille effekter av 
forskjellige stoffer fra hverandre, men kan gi abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet.  

Blanding av MDMA/ecstacy, amfetamin, kokain og metylfenidat (for eksempel Ritalin eller 
Concerta) i kombinasjon med alkohol frarådes da det kan føre til at alkoholrusen ikke merkes 
like godt hos kvinnen som ellers. Kombinasjonen kan øke risikoen for fysiske komplikasjoner 
da rusmidlene kan forsterke hverandres virkning. Det er økt risiko for overdosesymptomer 
og andre bivirkninger som verste fall kan gi en livstruende forgiftning i tillegg til økt risiko for 
forvirring og angstreaksjoner hos kvinnen.29 

Cannabis (hasj, marihuana) 
Det aktive stoffet tetrahydrocannabinol (THC) passerer placenta over til fosteret. Studier 
viser en noe økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt ved hyppig bruk av cannabis.30 
Cannabis kan forsterke virkning av alkohol hos kvinnen.30 Cannabis i dag er vesentlig 
forskjellig fra hva det var bare noen ti år siden. Det foreligger ikke studier på dette, men 
overvåkes som syntetiske cannabinoider (se under).  

Syntetiske rusmidler 
Syntetiske cannabinoider har liknende virkninger som tetrahydrocannabinol (THC). 
Rusmidlet inntas i ulike former og kan være betydelig mer potente enn cannabisvirkestoffet. 
Rusmidlene betegnes i det medisinske fagmiljøet som «novel psychoactive substances» 
(NPS), mens det mer populistisk blir kalt «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer 
drugs». Det er høyere risiko for blant annet kardiovaskulære bivirkninger samt psykose, 
kramper og koma hos kvinnen. En rekke forgiftninger og dødsfall er rapportert, også i Norge. 
Behandling av intoksikasjoner og påvisning av nye psykoaktive stoffer kan være en 
utfordring. 29 

Legemiddelmisbruk 
Det kan være glidende overganger mellom bruk og misbruk av legemidler. Anbefalt 
nedtrapping av vanedannende legemidler er omtalt i Helsetilsynets veileder for 
vanedannende legemidler. 31 

Ved opioidmisbruk er det påvist økt forekomst av placentaløsning, intrauterin fosterdød og 
prematur fødsel. Lav fødselsvekt (SGA) og mindre hodeomkrets er også vist. 23, 32, 33 Nyfødte 
kan utvikle uttalte abstinenssymptomer raskt (24-72 timer etter fødsel), men symptomene 
kan også debutere en til to uker etter fødsel. Varierende symptomer kan være: Uro, 
sensitivitet for stimuli, forstyrret søvnrytme, høyfrekvent skrik, irritabilitet, sitringer, 
respirasjonsproblemer, suge- og svelgproblemer, diare, gjesp, serienys og evt. 
krampeanfall.24 Metadon og buprenorfin er opioider - se avsnittet om LAR under. 
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Misbruk av benzodiazepiner (BZD) i svangerskapet øker risikoen for prematur fødsel og lav 
fødselsvekt (SGA). Misbruk av BZD i tredje trimester øker risikoen for abstinenssymptomer 
hos nyfødte (skjelvinger, irritabilitet, hypertonisitet og diaré/oppkast). Det kan i slike tilfeller 
være nødvendig å avvenne det nyfødte barnet med legemiddelbehandlingstrengende NAS. 
Brukt tett opp mot fødsel kan barnet få et «floppy-infant syndrome» med symptomer som 
hypotoni, hypotermi, pustebesvær, letargi og dieproblemer. 23, 33 

Pregabalin (Lyrica®) er et B-preparat som kun skal brukes i svangerskapet dersom det er i 
ledd av epilepsi behandling (nytte/effekt).  

Langtidseffekter og senvirkning ved legemiddelmisbruk er lite undersøkt sammenlignet med 

effekter observert umiddelbart etter fødsel. Det er spesielt vanskelig å oppdage og få 

oversikt eventuelle risiko for forstyrrelser i psykisk og kognitiv utvikling. 

Indikasjon/metode/diagnostikk 
Urin er det mest hensiktsmessige prøvemedium for legemiddel- og rusmiddelanalyser. 
Mange av de vanligste misbruksstoffene har kort halveringstid i blod men kan spores i urin i 
et lengre tidsrom etter inntak. Helsedirektoratet har gitt retningslinjer for 
rusmiddeltesting.34 I motsetning til de fleste rusmidler med kort halveringstid, kan 
påvisningsperioden av THC-syre etter avsluttet inntak variere fra noen dager til tre måneder, 
avhengig av inntakets omfang 

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
Ved mistanke om at en gravid kvinne misbruker legemidler eller bruker rusmidler i en slik 
grad at det kan skade det ufødte barnet, skal det defineres som et høyrisikosvangerskap. 
Høyrisikosvangerskap bør tilbys hyppigere og mer omfattende svangerskapskontroller enn 
vanlig.15, 23

Åpenhet overfor kvinnen tilstrebes. Helsepersonell har ansvar for å melde til kommunal 
helse- og omsorgstjeneste (lokal NAV sosialtjeneste) for å tilrettelegge oppfølgning/ 
behandling av kvinnen.15, 23 Se under: Lovverket ved rusmisbruk.  
Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres fra høsten 2019 og er en 
pasientrettighet.15, 23 Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende 
legemidler og/eller illegale rusmidler har vært ute på høring. Pakkeforløpet er frivillig.  

Amming 
De fleste legemidler kan brukes ved amming, men ved rus- og legemiddelmisbruk vil 
situasjonen være annerledes. Alvorlige bivirkninger, også fatale, er blitt rapportert hos 
brysternærte barn.21 Nyfødte og spedbarn metaboliserer opioider og benzodiazepiner svært 
langsomt.21 Tilførsel via morsmelk utover 2-3 dager sammenhengene vil kunne medføre 
akkumulering og risiko for bivirkninger hos brysternærte barn (særlig sedasjon). Kvinner bør 
få individuell informasjon og nytte/effekt avhengig av f. eks barnet alder, vekt og om det 
ellers er friskt. For informasjon om enkeltstoffene, se referanse 21. For mer informasjon se 
referanse 35 samt kapittel 2A «Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden» og 
kapittel 48 «Amming/Laktasjon/Morsmelkproduksjon». 
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Pasientinformasjon 

Nettsteder og hjelpemidler som kan være nyttige for den gravide/ ammende / pårørende: 
tryggmammamedisin.no, RUStelefonen (tlf 08588), (Rustelefonen kan også ringes eller 
chattes anonymt), Ung.no, forebygging.no, Motstoff.no, snakkomrus.no (ROP.no), 
www.helsenorge.no. 

3.3 Gravide i substitusjonsbehandling (Legemiddelassistert rehabilitering; 
LAR)  

Definisjon 
LAR er en behandlingsform hvor pasienter med langvarig opiatmisbruk tilbys langtids-

virkende opioid (f. eks metadon (Metadon), buprenorfin (Subutex) eller buprenorfin + 

naloxon (Subuxone) som del av behandlings- og rehabiliteringstiltak.36 

Forekomst 
Det blir født mellom 30 og 50 barn årlig i Norge av mødre i LAR-behandling og hvor fosteret 
dermed har vært eksponert for metadon eller buprenorfin i fosterlivet. 37, 38 

Behandling 
I 2019 publiserte Helsedirektoratet revidert nasjonal retningslinjer for oppfølging av gravide 
under LAR-behandling.39 Helsedirektoratet anbefaler at gravide i samråd med lege i LAR 
dosejusterer substitusjonsmedikasjonen under svangerskapet. Mulige fordeler ved LAR er at 
gravide på et tidlig stadium i svangerskapet kan stabiliseres og samarbeide om sin egen og 
barnets velferd.37-39 

Konsekvenser 
Barn som er født av mødre i LAR-behandling er noe mindre ved fødselen (vekt, lengde, 

hodeomkrets) enn barn født av ikke-rusbrukende mødre.38, 39 Om dette er pga. legemiddelet 

eller sekundært til livsstil er ikke tilstrekkelig kartlagt. Bruk av langtidsvirkende opiater i 

svangerskapet gir neonatalt abstinenssyndrom (NAS) i 60-90 % av tilfellene, og ca. 

halvparten av disse nyfødte vil ha behov for medikamentell behandling.24 NAS er ikke lineært 

doseavhengig. Barnets sårbarhet og metabolisme må også tas i betraktning.9 Det er også vist 

økt risiko for konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet.38, 39 Langtidseffekter og 

senvirkning ved bruk av LAR er lite undersøkt sammenlignet med effekter observert 

umiddelbart etter fødsel. Det er spesielt vanskelig å oppdage og få oversikt eventuelle risiko 

for forstyrrelser i psykisk og kognitiv utvikling.9 

Amming 
Overgang av metadon og buprenorfin til morsmelk er liten, og få bivirkninger er rapportert 
på grunn av amming når mor bruker disse legemidlene.21 Mengdene i morsmelk er ikke nok 
til å kunne «behandle» nyfødte med NAS.  For informasjon om enkeltstoffene, se referanse 
21. For mer informasjon se referanse 35, samt kapittel 2A «Legemiddelbruk i svangerskapet
og ammeperioden» og kapittel 48 «Amming/Laktasjon/Morsmelkproduksjon».
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Pasientinformasjon 
Det er bedre for mor og barn å delta i LAR og bruke metadon eller buprenorfin i kontrollerte 
former enn å ruse seg på illegale midler eller å misbruke opiater i svangerskapet. Kvinner i 
LAR kan amme uavhengig av medikament og dose.  

Kilder 
1. Sosial- og helsedirektoratet. Alkohol og graviditet. Hva er farlig for fosteret? Hvordan
forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe. IS-1284, 2005.
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkohol-og-graviditet-hva-er-farlig-for-fosteret-hvordan-
forebygge-og-behandle (søkedato: 26.04.2019).
2. Den norske mor, far og barn undersøkelsen, Nasjonalt folkehelseinstitutt,
www.fhi.no/studier/moba/ (søkedato: 07.07. 2019).
3. Lægreid LM, Bruarøy S, Reigstad H. Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskr Nor
Lægeforen 2005; 125: 445-7.
4. Chang G Lockwood C, Eckler K. Alcohol intake and pregnancy. UpToDate.com. Sist oppdatert
juli 2018. (søkedato: 07.07. 2019).
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee on Health Care for
Underserved Women. Committee opinion no. 496: At-risk drinking and alcohol dependence:
obstetric and gynecologic implications. Obstet Gynecol 2011; 118:383.
6. Fetal alcohol syndrome: Guidelines for referral and diagnosis. Atlanta, GA: National center for
Birth defects and developmental disabilities, 2004.
7. Spesial issue: Fetal Alcohol Syndrome. Am J Med Genetics C 2004, 127C, 1-58.
8. Fetal Alcohol Syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis. National Center on Birth
Defects and Developmental Disabilities Centers for Disease Control and Prevention Department of
Health and Human Services, 2004. www.cdc.gov/ncbddd/fas/default.htm (søkedato: 07.07.2019).
9. Sortvik Nilssen L, Nordeng H. G7. Graviditet og legemidler. Norsk Legemiddelhåndbok.

Rosness T (red). 2019.

www.legemiddelhandboka.no/#G7#Graviditet_og_legemidler (søkedato: 07.07.2019).

10. Falgreen Eriksen HL, Mortensen E, Kilburn T, et al. The effects of low to moderate prenatal
alcohol exposure in early pregnancy on IQ in 5-year-old children. BJOG 2012; 119:1191.
11. Sood B, Delaney-Black V, Covington C, et al. Prenatal exposure and childhood behavior at age
6 to 7 years: Dose- response effect. Pediatrics 2001; 108: 34-38
12. Aakerøy R, Skråstad RB, Helland A, et al. Nye markører for påvisning av alkoholbruk. Tidsskr
Nor Laegeforen. 2016;136:1643-1647.
13. Helsedirektoratet. Kap 1. Alkohol. I: Råd til kvinner som ammer. Nasjonal faglige råd,
Helsedirektoratet, 2017. www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/rad-til-kvinner-som-ammer, sist
oppdatert mars 2019 (søkedato: 07.07.2019)
14. Fødsler i Norge. Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2017. Mors røykevaner i 
svangerskapet, tabell F16a. Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2019. Tilgjengelig fra 
http://statistikkbank.fhi.no/mfr/ (søkedato: 17.02.2019). 
15. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Statens helsedirektorat, 2018.
www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen (søkedato: 07.07.2019)
16. Abraham M, Alramadhan S, Iniguez C, et al. A systematic review of
maternal smoking during pregnancy and fetal measurements with meta-analysis. PLoS One.
2017;12:e0170946.
17. Haug K, Irgens LM, Skjaerven R, et al. Maternal smoking and birthweight: effect modification
of period, maternal age and paternal smoking. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79:485-9.
18. Stene-Larsen K, Borge AI, Vollrath ME. Maternal smoking in pregnancy and externalizing
behavior in 18-month-old children: results from a population-based prospective study. J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry 2009; 48:283-9.

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkohol-og-graviditet-hva-er-farlig-for-fosteret-hvordan-forebygge-og-behandle
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/alkohol-og-graviditet-hva-er-farlig-for-fosteret-hvordan-forebygge-og-behandle
http://www.fhi.no/studier/moba/
http://www.cdc.gov/ncbddd/fas/default.htm
http://www.legemiddelhandboka.no/#G7#Graviditet_og_legemidler
http://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/rad-til-kvinner-som-ammer
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6510&Main_6157=6261:0:25,6747&MainContent_6261=6510:0:25,7158&Content_6510=6259:103288:25,7158:0:6250:5:::0:0
http://statistikkbank.fhi.no/mfr/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28231292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28231292


Fødselsveilederen 2020 (unpublished – kun for internbruk) 

19. Helserisiko ved bruk av snus. Rapport Folkehelseinstituttet, ISBN: 978-82-8082-644-
2 2014. Tilgjengelig fra  www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/helserisiko-ved-bruk-
av-snus-pdf.pdf (Søkedato 17.02.2019)
20. Helserisiko ved bruk av e-sigaretter. Rapport Folkehelseinstituttet, 2015. 978-82-8082-671-8.
Tilgjengelig fra  www.fhi.no/publ/2015/helserisiko-ved-bruk-av-e-sigarette/ (søkedato 17.02.2019)
21. Nordeng H, Sortvik Nilssen L. G8. Amming og legemidler. Norsk Legemiddelhåndbok. Rosness

T (red). 2019.

www.legemiddelhandboka.no/#G8#Amming_og_legemidler (søkedato: 20.06.2019).

22. Nasjonalfaglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig
ruslidelse og psykisk lidelse- ROP-lidelse. Statens Helsedirektorat, 2011 (sist oppdatert 19.12.11).
23. Pakkeforløp for gravide og rusmidler. Statens helsedirektorat, 2019. 
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler (søkedato: 09.10.2019)
24. Jansson LM, Garcia-Prats JA, Kim MS. Neonata abstinence syndrom. UpToDate 2019. Sist
oppdatert mars 2019. (søkedato: 07.07.2019).
25. Rusmidler, doping og avhengighet. Rapport Folkehelseinstituttet, 2018. 
www.fhi.no/ml/rusmidler-og-avhengighet (søkedato 25.02.19) 
26. Nettsiden til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
www.emcdda.europa.eu (søkedato 26.04.2019).
27. Veileder for tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 10. Statens helsedirektorat, 2016. kap 9.4 vedtak i fylkesnemd for
barnevern og sosiale saker s 105. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-
tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer (søkedato: 26.04.2019).
28. Faden VB, Graubard BI. Maternal substance use during pregnancy and developmental outcome
at age three. Journal of Substance Abuse 2000; 12: 329-40.
29. Chang G, Lockwook CL, Eckler K. Substance use by pregnant women. UptoDate, Sist oppdatert
juni 2019, www.uptodate.com/contents/substance-use-by-pregnant-women (søkedato 07.07.2019).
30. Bretteville-Jensen, AL. Hva vet vi om cannabis? Oslo: Universitetsforlaget, 2017.
31. Vanedannende legemidler. Forskrivning og forsvarlighet. Helsetilsynet 2001. IK-2755.
www.helsetilsynet.no/templates/Docu ment____6707.aspx (søkedato: 26.04.2019).
32. Osborn DA, Jeffery HE, Cole MJ. Opiate treatment for opiate withdrawal in newborn infants.
Cochrane Database Syst Rev. 2010;(10):CD002059.
33. Jansson LM, Garcia-Prats JA, Kim MS. Infant of mothers with substance use disorder. UpToDate
2018. Sist oppdatert: april 2019. (søkedato: 26.04.2019).
34. Sosial- og helsedirektoratet. Retningslinjer for rusmiddeltesting. (Rundskriv IS-13/2002 og
rundskriv IS.14/2002.
35. Nordeng H, Havnen G, Spigset O. Når kan legemiddelbruk hos mor gi bivirkninger hos

brysternærte barn? Tidsskr Nor Legeforen. 2012; 132: 1089-1093.

36. Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-legemiddelassistert-
rehabilitering-ved-opioidavhengighet (søkedato: 26.04.2019).
37. Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av
familiene frem til barnet når skolealder, Helsedirektoratet, 2019.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar (søkedato: 09.10.19)
38. Berg R, Winsvold A, Kornør H, Øverland S, et al. Medikamentell vedlikeholdsbehandling av
gravide med opioidavhengighet. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 31 - 2008. ISBN 978-82-8121-230-
5 ISSN 1890-1298.
39. Kornør H, Sandberg H, Muller A, Dahm KT, Pirnat A, Strømme H. Buprenorfin sammenlignet

med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

[Buprenorphine versus methadone for pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT)]

Rapport 2019. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019.

http://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/helserisiko-ved-bruk-av-snus-pdf.pdf
http://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/helserisiko-ved-bruk-av-snus-pdf.pdf
http://www.fhi.no/publ/2015/helserisiko-ved-bruk-av-e-sigarette/
http://www.legemiddelhandboka.no/#G8#Amming_og_legemidler
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/gravide-og-rusmidler
http://www.fhi.no/ml/rusmidler-og-avhengighet%20(s%25C3%25B8kedato%2025.02.19)
http://www.emcdda.europa.eu/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer
http://www.uptodate.com/contents/substance-use-by-pregnant-women
http://www.helsetilsynet.no/templates/Docu%20ment____6707.aspx
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lar
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-legemiddelassistert-rehabilitering-ved-opioidavhengighet
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-legemiddelassistert-rehabilitering-ved-opioidavhengighet
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar


Fødselsveilederen 2020 (unpublished – kun for internbruk) 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/buprenorfin-sammenlignet-med-

metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassistert-rehabilitering-rapport-2019.pdf (søkedato: 

26.10.19) 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/buprenorfin-sammenlignet-med-metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassistert-rehabilitering-rapport-2019.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/buprenorfin-sammenlignet-med-metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassistert-rehabilitering-rapport-2019.pdf


Fødselsveilederen 2020 (unpublished – kun for internbruk) 

Appendix: 

A. Lovverket ved rusmisbruk

Lov om pasient- og brukerrettigheter Kap 3. Rett til medvirkning og informasjon 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet.1 Dette innebærer både at den gravide har rett 
til å medvirke og tjenestene har plikt til å involvere pasienten. Informasjonen skal være 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- 
og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Informasjon skal ikke gis 
mot pasientens uttrykte vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger 
av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov. 

Lov om helsepersonell Kapittel 6: opplysningsplikt mv. § 32 

Opplysningsplikt til sosialtjenesten: "Uten hinder av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av 
eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne 
misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født 
med skade. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av 
sosiale tjenester skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes 
en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike opplysninger".2

Lovverket skiller mellom opplysningsplikt før og etter fødsel. Lov om barneverntjenester trer 
ikke i kraft før barnet er født. Det er ulik praksis fra kommune til kommune når det gjelder i 
hvilken grad barneverntjenesten involverer seg i saker som gjelder ufødte barn. Bekymring 
for det ufødte barnet skal kanaliseres til helse- og omsorgstjenesten. Kvinnen må gi 
samtykke til kontakt med barneverntjenesten i svangerskapet. 
Som helsepersonell har du opplysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten av eget tiltak eller 
etter pålegg når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte 
at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. 

Mistanke om misbruksproblemer skal føre til at sosialtjenesten varsles. Dette i henhold til 
"Lov om helsepersonell, § 34"2: "Uten hinder av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av 
eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne 
misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født 
med skade. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av 
sosiale tjenester skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes 
en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike opplysninger". 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon 
utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, og holdes 
tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende 
sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. 
Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den 
gravide under institusjonsoppholdet.3 
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Urinprøver 
Prøvetaking når svaret kan medføre alvorlige sanksjoner 
Rusmiddelkontroll som kan medføre alvorlige sanksjoner ved et positivt analyseresultat, 
forutsetter i utgangspunktet at kvinnen samtykker.4 Urinprøvekontroll uten kvinnens 
samtykke kan bare gjennomføres etter vedtak i Fylkesnemnda etter Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse 
av gravide rusmiddelavhengige.3 

Medisinske prøver (kalles ofte screeningprøver) 
I disse prøvene utføres det ofte kun screeninganalyser. Screeninganalyser påviser 
stoffgrupper. Disse testene utføres ved mange laboratorier. Prøvesvarene er ikke juridisk 
holdbare og kan derfor ikke brukes når et positivt analyseresultat kan medføre alvorlige 
sanksjoner, men kan gi umiddelbare indikasjoner på om det har vært inntak av rusmidler.5 

Barnevern 
Kvinnen må hovedsakelig samtykke til kontakt med barneverntjenesten i svangerskapet. Hos 
kvinner med risiko for omsorgssvikt etter fødsel kan det være gunstig å motivere for et tidlig 
samarbeid med barneverntjenesten i svangerskapet. Kontakt med barneverntjenesten etter 
fødsel er ikke frivillig.6 

Klider 
1. Pasientrettighetsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
2. Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) LOV-1999-07-02-64, § 32 & § 34

(http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html)
3. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og

omsorgstjenesteloven) (http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html)
4. Sosial- og helsedirektoratet. Retningslinjer for rusmiddeltesting. (Rundskriv IS-

13/2002 og rundskriv IS.14/2002.
5. Rundskriv IS-13/2002 fra Helsedirektoratet. Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting og

prøver i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk)
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-
helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Kvalitetsrutiner-
rusmiddeltesting-medisinsk-sammenheng/

6. Barnevernsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-
100?q=barnevern

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Kvalitetsrutiner-rusmiddeltesting-medisinsk-sammenheng/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Kvalitetsrutiner-rusmiddeltesting-medisinsk-sammenheng/
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-helsetjenesten/Rundskriv-og-lignende-Helsedirektoratet/Kvalitetsrutiner-rusmiddeltesting-medisinsk-sammenheng/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevern
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevern
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B. Regionale kompetansesentre
Det finnes syv regionale kompetansesentre for rus i Norge (KoRus) som har som sin primære 

rolle å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av 

rusfaglig kompetanse. Arbeidet er finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Ansvarlig for nettsiden kompetansesenterrus.no: KoRus - Sør. E - post: 

korus@borgestadklinikken.no  

Region Nord: KoRus-Nord, eier er universitetssykehuseti Nord-Norge 

Region Midt-Norge: Korus-Midt, eier er St Olavs Hospital HF 

Region Vest:  

Korus-Vest Stavanger, eier er Rogaland A-senter 

Korus-Vest Bergen, eier Stiftelsen Bergensklinikkene   

Region Sør: Korus Sør, eier er Borgestadklinikken Blåkors 

Region Øst: Korus Øst, eier Sykehuset Innlandet HF   

Region Oslo: Korus Oslo, eier Oslo kommune, velferdsstaten 

Familieambulatorier i Norge 

Det finnes seks familieambulatorier i Norge som er et tverrfaglig lavterskeltilbud til gravide, 

mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer fra svangerskap, fødsel og til barnets 

skolealder. 

Helse Midt-Norge: 

Familieambulatoriet Nord-Trønderlag Team Namsos 

Familieambulatoriet Nord-Trønderlag Team Levanger 

Helse Sør-Øst: 

Forebyggende familieteam Vestre Viken 

Helse Nord: 

Forebyggende familieteam Universitetssykehuseet Nord-Norge 

Helse Vest: 

Familieambulatoriet Helse Fonna 

Familieambulatoriet Helse Bergen 

Andre med liknende kompetanse: 

OUS HF Ullevål-team 

Akershus universitetssykehus HF, Ahus-team 

Helse Møre og Romsdal, Barneblikk-satsningen 
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C. ICD-10 koder
O35.4 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes 

alkohol 
O35.5 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes 

 legemidler 
O99.3 Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystemet som kompliserer 

svangerskap, fødsel og barseltid 
F10.2  Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av alkohol 
F11.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av opiater 
F12.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av 

cannabinoider 
F13.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av sedativa 

og hypnotika 
F14.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av kokain 
F16.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av 

hallusinogener 
F17.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av tobakk 
F18.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av flyktige 

løsemidler 
F19.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av flere 

stoffer 
Z 72.0 Tobakksbruk 
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Sammendrag

Bakgrunn. I denne artikkelen beskriver 
vi prinsippene for overgang av lege-
midler til morsmelk, og når det kan 
foreligge risiko for bivirkninger hos 
brysternærte barn. Vi gir råd om hvor-
dan man skal forholde seg når det er 
aktuelt å gi et legemiddel til en kvinne 
som ammer.

Kunnskapsgrunnlag. Artikkelen er 
basert på et skjønnsmessig utvalg av 
artikler etter litteratursøk i PubMed, 
på anbefalinger fra norske og interna-
sjonale faggrupper og på forfatternes 
egne studier og erfaringer innen feltet.

Resultater. Anbefalinger om bruk 
av legemidler hos ammende er ofte 
basert på studier der graden av over-
gang til morsmelk er målt, eller på 
kasuistikker, eventuelt i kombinasjon 
med farmakokinetiske og farmako-
dynamiske overveielser. Legemidlets 
toksisitet, dosering, varigheten av 
behandlingen og barnets alder og 
helsetilstand må imidlertid også vurde-
res ved bruk av legemidler. Psykofar-
maka er den legemiddelgruppen hvor 
det foreligger flest studier. Dette er 
også den gruppen hvor det i størst grad 
kreves individuelle nytte-risiko-vurde-
ringer fordi risikoen for farmakologiske 
effekter hos barnet ofte ikke kan ute-
lukkes.

Fortolkning. De fleste legemidler kan 
brukes av ammende fordi mengden 
i morsmelk er for liten til å gi farma-
kologiske effekter hos barnet. Summen 
av tilgjengelig kunnskap, sammen 
med klinisk erfaring, vil i de aller 
fleste tilfellene gjøre det mulig å gi 
konkrete råd.

Ved legemiddelbehandling i post partum-
perioden er det ofte behov for å vurdere hva
som er det tryggeste legemiddelalternativet
hvis kvinnen ammer. Manglende kunnskap
blant helsepersonell kan føre til at ammende
mødre som behandles med legemidler, får
beskjed om å avvenne barnet eller å gi mors-
melkerstatning, selv når de bruker midler
som ikke vil påvirke barnet. Også allmenn-
heten og mødrene selv frykter ofte at lege-
midler overført via melken kan skade barnet.
Fordi morsmelken ikke bare er næring, men
også helsefremmende for barnet, bør det
foreligge en god faglig grunn for å fraråde
amming når mor bruker legemidler.

I denne artikkelen har vi som mål å be-
skrive prinsippene for overgang av legemid-
ler til morsmelk, og når det kan foreligge en
risiko for bivirkninger hos brysternærte
barn, i tillegg til å gi praktiske råd om hvor-
dan man skal forholde seg når det er aktuelt
å gi et middel til en kvinne som ammer.

Kunnskapsgrunnlag
Artikkelen er basert på forfatternes erfarin-
ger gjennom 15 – 20 års arbeid med lege-
midler og amming og på et skjønnsmessig
utvalg av artikler etter litteratursøk i data-
basen PubMed med søkedato 2.11.2011. Det
var ingen tidsbegrensning i søket. Søke-
ordene «breast feeding», «breast milk» eller
«lactation» ble koblet sammen med søke-
ordene «medication», «drug transfer», eller
«drug therapy», og «adverse event» eller
«safety». Kun engelskspråklige og norske
artikler om sikkerhet ved legemiddelbruk
blant ammende eller overgang av legemidler
til morsmelk ble inkludert. Nasjonale faglige
retningslinjer og produsentnøytrale opp-

slagsverk er også inkludert i kunnskaps-
grunnlaget for artikkelen.

Av i alt 795 potensielt relevante artikler ble
579 ekskludert fordi de var overlappende
oversiktsartikler, omhandlet andre substanser
enn legemidler (virus, miljøgifter osv.), be-
skrev dyre- eller in vitro-studier eller var me-
todeartikler for legemiddelanalyser i mors-
melk. For en oversikt over et større utvalg
sentrale referanser henviser vi til boken
Medications and mothers’ milk (1).

Fra mor til barn
For at et brysternært barn skal få en farma-
kologisk effekt av et legemiddel som mor
bruker, må legemidlet passere en rekke trinn
(fig 1) (1 – 3). Legemidlet må tas opp syste-
misk hos kvinnen slik at det oppnås en viss
plasmakonsentrasjon (trinn 1). Legemidler
som tas peroralt eller injiseres, gjenfinnes i
størst grad i melken. Mange lokalt virkende
legemidler (salver, kremer, inhalasjonsmid-
ler, øyedråper, nesesprayer, vagitorier og
liknende) vil som regel ikke gjenfinnes i
mors blod i nevneverdige konsentrasjoner,
og dermed heller ikke i melken.

Brystet er et fordelingsrom i nær kontakt
med mors blod. Legemidler som oppnår en
viss plasmakonsentrasjon hos kvinnen, vil
derfor kunne diffundere over i morsmelken
(trinn 2). Passasjen av legemidler mellom
plasma og morsmelk er basert på prinsipper
for passiv diffusjon over lipidmembraner.
Den følger dermed alltid en gradient fra høy
til lav konsentrasjon av fritt (ubundet) lege-
middel. De legemidlene som lettest diffun-
derer over til morsmelk, har høy konsentra-
sjon i mors blod, er fettløselige, har relativt
lav molekylvekt (< 500) og forholdsvis liten
grad av proteinbinding i plasma. For noen
få legemidler, for eksempel nitrofurantoin,

Hovedbudskap

■ Når mor bruker legemidler og ammer,

er generelt sett risikoen for bivirknin-

ger hos barnet liten

■ Risikoen for bivirkninger er høyest

hos barn under 2 – 3 måneders alder

■ Legemidler med virkning på sentral-

nervesystemet står for den største

andelen av rapporterte bivirkninger

■ Legemiddeltype, dosering, behand-

lingstid og barnets alder må vurderes

ved amming
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cimetidin, ranitidin og aciklovir, vil over-
gang til morsmelk skje via aktiv transport
over lipidmembraner (1).

Det er en vanlig misforståelse at legemidlet
blir værende i melken, og at kvinnen derfor
bør pumpe ut og kaste morsmelken etter at
hun har tatt et middel som kan påvirke barnet.
Brystet er ikke et reservoar hvor stoffer hoper
seg opp, som urinblæren, men, som sagt, et
fordelingsrom. Etter hvert som legemidlet
elimineres i mor og konsentrasjonen i plasma
synker, vil midlet diffundere fra morsmelken
tilbake til plasma. Pumping og kasting av
morsmelken er derfor kun unntaksvis nød-
vendig, f.eks. når mor bruker et kontraindisert
legemiddel i en kortere periode og trenger å
pumpe seg for å opprettholde melkeproduk-
sjonen og unngå melkespreng.

Tidspunktet for amming sett i forhold til
tidspunktet for legemiddelinntak er en viktig
faktor for hvor høy legemiddelkonsentra-
sjonen i morsmelk er ved ammetidspunktet.
Når konsentrasjonen er høyest i plasma, vil
den, men en liten tidsforsinkelse, også være
høyest i morsmelk. Konsentrasjonen i mors-
melk og den mengden morsmelk barnet får i
seg, vil være bestemmende for hvilken dose
barnet får i seg av legemidlet (trinn 3). Der-
etter må legemidlet tas opp fra barnets mage-
tarm-kanal før det når blodsirkulasjonen
(trinn 4). Høy molekylvekt begrenser dette
opptaket, og legemidler som er proteiner,
f.eks. insulin, vil bli brutt ned på veien. Hos
barn som er eldre enn 2 – 3 måneder, vil man-
ge legemidler i tillegg bli metabolisert i leve-
ren før de når systemisk sirkulasjon (første-
passasjemetabolisme). Hos nyfødte, og sær-
lig hos premature, vil dette derimot skje i
mindre grad på grunn av umoden levermeta-
bolisme.

Til sist må legemidlet nå virkestedet i til-
strekkelige mengder for å gi opphav til en
farmakologisk effekt hos barnet (trinn 5). En
del legemidler passerer alle disse trinnene,
særlig hvis legemiddelbruken vedvarer over
tid, men som oftest er det så små mengder
som når barnets blodsirkulasjon at midlet
ikke vil utøve noen farmakologisk effekt.

Barnets dose
Hvis man kjenner legemiddelkonsentrasjo-
nen i morsmelk, kan man beregne barnets
teoretiske dose ved å multiplisere denne
verdien med barnets inntak av morsmelk
(ramme 1). For å vurdere risikoen for bivirk-
ninger kan denne dosen sammenliknes med

anbefalt pediatrisk dose for individer i sam-
me aldersgruppe/med samme kroppsvekt
(dersom kjent). For eksempel overføres
lamotrigin via morsmelk til et fullammet
spedbarn i en mengde som tilsvarer mellom
25  % og 50  % av pediatrisk dose til spedbarn,
noe som tilsier at det foreligger en risiko for
farmakologiske effekter hos barnet (1, 2).

I litteraturen er det også vanlig å oppgi bar-
nets vektjusterte relative dose. Dette er den
dosen barnet får i seg per kilo kroppsvekt i
forhold til mors dose per kilo kroppsvekt
(ramme 1). Overgangen til morsmelk anses
som minimal ved en relativ dose på
under 2  %, liten ved en relativ dose på 2 – 5  %,
moderat ved en relativ dose på 5 – 10  % og høy
ved en relativ dose på over 10  %. Ved relative
doseverdier på over 10  % anser man generelt
at det er en reell risiko for farmakologiske ef-
fekter hos barnet (1, 2, 4). Amming kan i prin-
sipp anses som trygt ved lavere relative dose-
verdier – såfremt det ikke dreier seg om svært
toksiske legemidler, som cytostatika.

Forekomst av bivirkninger
De fleste data om bivirkninger hos bryst-
ernærte barn kommer fra publiserte kasui-
stikker. Slike kasuistikker er viktige fordi de
kan virke hypotesegenererende, men ofte er
det vanskelig å avgjøre om det er en årsaks-
sammenheng mellom symptomene hos bar-
net og legemiddeleksponeringen via melken.
Derfor er det også nødvendig med systema-
tiske, prospektive studier. I en kohortstudie
blant ammende som brukte legemidler, ble
mødrene intervjuet om mulige bivirkninger
hos barna. Kvinnene rapporterte om mistenk-
te bivirkninger hos 11  % av de 838 barna (5).
De hyppigste symptomene var farmakolo-
gisk plausible effekter som løs mage (antibio-
tika), søvnighet (opioider, sovemidler) og ir-
ritasjon (førstegenerasjons antihistaminer).
Ingen av tilfellene krevde medisinsk tilsyn.
Dette indikerer at de aller fleste tilfellene av
mulige bivirkninger er selvbegrensende og
milde. Det finnes også en prospektiv studie
på overgang av serotoninreopptakshemmere
i morsmelk, der 26 eksponerte barn og 68
kontrollbarn ble inkludert (6). Her fant man
ingen økt risiko for bivirkninger hos barna.

I en litteraturgjennomgang fra 2003 hvor
bivirkninger hos 100 brysternærte barn ble
gjennomgått, er to funn spesielt relevante for
klinisk praksis. For det første var barnet
under to måneder i nesten åtte av ti tilfeller,
og for det andre sto legemidler med virkning
på sentralnervesystemet for omtrent halv-
parten av alle bivirkningene (7).

Psykofarmaka er den legemiddelgruppen
som har fått mest oppmerksomhet blant
både klinikere og forskere og hvor usikker-
heten har vært størst. Fortinguerra og med-
arbeidere gjennomgikk litteraturen fra 1967
til 2008 og identifiserte 183 originalarbeider
som omhandlet bruk av psykofarmaka under
amming (8). De fant at bivirkningskasuistik-
ker har vært publisert for alle psykofarmaka-
gruppene (unntatt psykostimulantia, men

Figur 1  Brysternærte barns eksponering for legemidler via morsmelk (1 – 3)

Mors legemiddeldose

Biotilgjengelighet
Distribusjon
Metabolisme
Ekskresjon

Biotilgjengelighet
Distribusjon
Metabolisme
Ekskresjon

Molekylstørrelse, 
plasmaproteinbinding, 
fettløselighet, syre-
base-forhold

Barnets helsetilstand
Farmakodynamiske 
forhold

Inntatt volum morsmelk

Legemiddelkonsentrasjon i mors blod

Legemiddelkonsentrasjon i morsmelk

Legemiddelkonsentrasjon i barnets mage-tarm-kanal

Legemiddelkonsentrasjon i barnets blod

Trinn 1 

Trinn 2

Trinn 3 

Trinn 4

Trinn 5

Effekt hos barnet

Ramme 1

Utregning av barnets teoretiske dose 
og barnets vektjusterte relative dose

■ Barnets teoretiske dose (i mg/døgn) 
= konsentrasjonen i morsmelk (i mg/l) 
× 0,15 l/kg/døgn1 × barnets kroppsvekt 
(i kg)

■ Barnets vektjusterte relative dose 
(i prosent) = (barnets dose (mg/kg 
kroppsvekt)/morens dose (mg/kg 
kroppsvekt)) × 100  %

1   Et fullammet barn drikker skjematisk 
ca. 150 ml morsmelk per kg kroppsvekt 
per døgn
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her var kun én kasuistikk publisert) (8). Sett
i forhold til hvor mange som trolig har brukt
slike legemidler og ammet, synes risikoen
svært lav.

Kun for noen få legemidler er amming
absolutt kontraindisert (tab 1) (1, 2, 4, 9 – 21).
Eksempler på slike legemidler er cytostatika,
radiofarmaka, jodbaserte røntgenkontrast-
midler og gullpreparater. Noen legemidler er
kontraindisert fordi de vil kunne hemme
morsmelkproduksjonen, for eksempel kaber-
golin. Det er langt mer vanlig at man tilråder
forsiktighet med bruk av et legemiddel ved
amming på bakgrunn av midlets farmakolo-
giske effekter og evne til å passere over til
morsmelk. Eksempler på slike legemidler er
antipsykotika, opioider, benzodiazepiner og
enkelte antiepileptika (tab 1). Tidsskriftet
har tidligere publisert artikler om bruk av an-
algetika (14), anestesimidler (15), antide-
pressiver (16), antipsykotika (17, 18) og
stemningsstabiliserende legemidler (18) hos
kvinner som ammer.

I ramme 2 presenterer vi de spørsmålene
helsepersonell bør stille seg for på et indivi-
duelt grunnlag å vurdere om man kan anbe-
fale amming eller ikke. I en del situasjoner
kan problemet løses ved å velge et terapeutisk
likeverdig alternativ der overgangen i mors-
melk er mindre. I andre situasjoner er dette
ikke mulig. Samtidig er det viktig å sette eks-
poneringen i perspektiv: Hvis kvinnen har
brukt et legemiddel under svangerskapet i
samråd med lege, kan hun som oftest fortsette
å bruke dette mens hun ammer fordi barnet
tilføres langt mindre via morsmelken enn
under svangerskapet. Dette gjelder til tross
for at det brysternærte barnet selv må bryte
ned og utskille legemidler tilført via mors-
melk. Samtidig er man i en situasjon der det

er mulig å velge amming bort. Anbefalinger
om å amme eller om å avstå fra amming bør
man basere på en grundig nytte-risiko-vurde-
ring, hvor også morsmelkens nytte og kvin-
nens egne synspunkter tas med i betraktning.

Forhold som påviker 
bivirkningsrisikoen
Flere faktorer øker risikoen for bivirkninger
hos brysternærte barn: høye nivåer av lege-
midlet i morsmelk, høy toksisitet, langvarig
legemiddelbehandling, barnets helsetilstand
og ikke minst alder.

Nyfødte, og spesielt premature, elimine-
rer mange legemidler vesentlig langsom-
mere enn større barn og voksne fordi lever-
og nyrefunksjonen ikke er fullt utviklet ved
fødselen (22). Dette gjelder både legemidler
som metaboliseres via cytokrom P-450-sys-
temet og legemidler som glukuronideres før
utskilling. Dette gjenspeiles i en halverings-
tid som varierer med alderen. For eksempel
er halveringstiden for diazepam ca. 80 timer
hos premature, ca. 30 timer hos fullbårne
nyfødte, og 10 – 20 timer hos barn etter ny-
fødtperioden (23). Nyrefunksjonen er ikke
fullt utviklet før ved 6 – 9 måneders alder.
Dette medfører at legemidler med høy grad
av renal eliminasjon, for eksempel litium,
får betydelig lengre halveringstid hos sped-
barn. Dette gjelder særlig premature. I til-
legg vil alvorlig syke barn og premature ha
lavere toleranse og ofte være mer følsomme
for legemiddeleffekter enn friske barn.

Ved bruk av legemidler med lang halve-
ringstid vil det foreligge risiko for akku-
mulering av midlet hos barnet hvis tilførse-
len er større enn barnets egen kapasitet til
å bryte ned og skille ut midlet. Dette kan
skje ved for eksempel vedvarende bruk av

benzodiazepiner. Derfor bør benzodiazepi-
ner kun brukes sporadisk i enkeltdoser ved
amming.

En sjelden gang vil genetiske faktorer
være av betydning for bivirkningsrisikoen.
Et klinisk relevant eksempel er kodein, for
eksempel brukt etter keisersnitt eller ved
smertefulle vaginale rifter. Et tilfelle av
dødelig morfinforgiftning er beskrevet hos

Ramme 2

Spørsmål for å avklare nytte-risiko-
forholdet ved legemiddelbruk når 
mor ammer

■ Om barnet:
– Hvor gammelt er barnet?
– Er barnet prematurt?
– Er barnet friskt?
–   Fullammes barnet?

■ Om mor:
– Hvor nødvendig er akkurat dette 

legemidlet for mor?
– Hvor lenge skal mor bruke lege-

midlet?
– Hvor viktig er det for henne 

å amme?

■ Om legemidlet:
– Finnes det alternative legemidler 

som er tryggere for barnet?
–   Hvor stor er barnets legemiddeldose 

via morsmelk (eventuelt sammen-
liknet med en terapeutisk dose 
hos spedbarn)?

– Er det rapportert bivirkninger 
hos brysternærte barn tidligere?

Tabell 1  Anbefalinger om amming og legemidler – noen eksempler (1, 2, 4, 9 – 21)

Anbefaling Kan brukes 
av ammende

Kan brukes 
av ammende

Kan brukes 
av ammende

Brukes med forsiktig-
het hos ammende.
Enkeltdoser/spora-
disk bruk anses som 
trygt

Amming må vurde-
res på individuelt 
grunnlag, ev. med 
tett oppfølging av 
barnet.

Amming er 
kontraindisert

Eksempler Antacida
Insulin
Øyedråper

Astmamidler
De fleste antibiotika
Paracetamol
Midler mot forstop-
pelse
NSAID-preparater1

Antihistaminer
De fleste antidepres-
siver
De fleste antiepilep-
tika
Gestagenholdige 
p-piller/minipiller
Tyroksin

Antipsykotika
Benzodiazepiner
Betablokkere
Opioider

Ciklosporin
Lamotrigin
Litium

Cytostatika
Gullpreparater
Radiofarmaka
Jodbaserte 
røntgenkontrast-
midler

Risiko Ingen risiko Ingen påvist risiko Liten risiko Liten risiko forutsatt 
brukt i enkeltdoser/
sporadisk

Moderat risiko Høy risiko

Kunnskaps-
grunnlag

Legemidlenes 
farmakokinetikk 
tilsier liten eller 
ingen systemisk 
absorpsjon via 
barnets mage-
tarm-kanal

Legemidlene er blitt 
brukt i lang tid av 
ammende uten at 
det er rapportert 
bivirkninger hos die-
barn

Studier viser at risi-
koen for bivirkninger 
er lav, eller at teore-
tisk risiko er liten 

Studier viser en liten 
risiko for bivirkninger 
ved gjentatt dosering, 
eller det er en teore-
tisk mulighet for 
bivirkninger hos bryst-
ernærte barn pga. 
akkumulering

Bivirkningsrappor-
ter foreligger, eller 
stoffenes virknings-
mekanisme tilsier 
risiko for bivirknin-
ger

Dokumentert høy 
risiko hos bryst-
ernærte barn, 
eller stoffenes 
virkningsmeka-
nisme tilsier høy 
toksisitet 

1NSAID-preparater: ikke-steroide antiinflammatoriske midler
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et 13 dager gammel brysternært barn (24).
Moren, som var ultrarask legemiddelomset-
ter via leverenzymet CYP2D6, hadde brukt
kodein tilsvarende to tabletter Paralgin for-
te/Pinex forte daglig i knapt to uker. Blod-
prøver av barnet viste en morfinkonsentra-
sjon på 70 ng/ml, ca. 35 ganger høyere enn
forventet. Konsentrasjonen hos brysternærte
barn ligger vanligvis under 2 ng/ml, og
smertelindring oppnås ved morfinkonsen-
trasjoner på 10 – 12 ng/ml. Konsekvensen av
mors genotype var økt morfinproduksjon fra
kodein og dermed unormalt høy morfinkon-
sentrasjon i morsmelken (målt til 87 ng/ml).
Det er rapportert flere tilfeller av apné,
døsighet og bradykardi hos spedbarn ekspo-
nert for kodein via morsmelk (21, 25). Bruk
av kodein hos ammende bør derfor begren-
ses til maksimalt 2 – 3 dager.

Ved mistanke om bivirkninger kan en
serumkonsentrasjonsmåling av legemidlet,
både hos mor og barn, og eventuelt også i
morsmelken, være nyttig når årsakssammen-
hengen skal vurderes. En periode uten am-
ming (der mor pumper seg og kaster melken)
kan legges inn for å se om barnets symp-
tomer forsvinner. Om symptomene dessuten
kommer tilbake ved ammestart, styrker dette
kausaliteten ytterligere. Ved mistanke om bi-
virkninger bør dette meldes til nærmeste re-
gionale legemiddelinformasjonssenter (26).

Hvordan redusere eksponeringen?
Noen ganger er det usikkert om det er trygt
å anbefale amming når mor bruker legemid-
ler, for eksempel ved langvarig bruk av
enkelte antiepileptika, antipsykotika og im-
munosuppressiver (8, 11, 17 – 19). En mulig
løsning i en slik situasjon er å gi blandings-
ernæring, dvs. noe morsmelk og noe mors-
melktillegg. Ved en slik kompromissløsning

blir barnet i mindre grad eksponert for lege-
midlet, men får samtidig noe av den verdi-
fulle morsmelken.

For legemidler med kort halveringstid, for
eksempel zolpidem, kan bivirkningsrisikoen
reduseres ved å amme når legemiddelkon-
sentrasjonen i morsmelken er som lavest.
Det kan gjøres ved å ta legemidlet rett etter
amming, eventuelt rett før barnets lengste
søvnperiode.

Hvis kvinnen bør unngå å amme mens
hun er eksponert for legemidlet, kan det be-
regnes hvor lang tid det tar før midlet er ute
av morsmelken eller kun er til stede i så lav
konsentrasjon at det ikke er av betydning for
at ammingen kan gjenopptas så raskt som
mulig. Opplysninger om legemidlers halve-
ringstid finner man i Felleskatalogen (27)
og Norsk legemiddelhåndbok (28). Etter fem
ganger halveringstiden vil tilnærmet alt
legemiddel være eliminert fra mors plasma,
og dermed også fra melken. For eksempel
vil en kvinne som tar sumatriptan (halve-
ringstid ca. 1 – 1,5 timer) mot migrene, kun-
ne amme etter 5– 8 timer.

Når ammingen må tilpasses spesielt for å
redusere legemiddeleksponeringen hos bar-
net, krever dette ofte en ekstra innsats fra
ansvarlig lege både med tanke på informa-
sjon til mor og oppfølging av mor og barn.
Et eksempel på dette er at hvis mor bruker
litium og har et sterkt ønske om å amme, kan
det i enkelte tilfeller være mulig, selv om
man i utgangspunktet fraråder det. Det for-
utsetter imidlertid at man gir mor grundig
informasjon og at man følger barnet nøye
klinisk og laboratoriemessig (18).

Informasjonskilder
I Norsk legemiddelhåndbok er det et eget
kapittel om legemidler og amming hvor

hvert enkelt virkestoff er vurdert med hen-
syn til sikkerhet ved bruk i ammeperioden
(2). Hvert legemiddel er klassifisert i én av
seks risikokategorier, noe som kan være til
hjelp ved en individuell nytte-risiko-vurde-
ring. Her omtaler man også bivirkninger
som kan forekomme hos brysternærte barn
og som ammende bør informeres om. Om-
tale som inkluderer sikkerhet ved amming,
finnes også i nasjonale faglige retningslinjer
eller terapiveiledere for flere legemiddel-
grupper, for eksempel antiepileptika (19),
antibiotika (20) og analgetika (21).

Preparatomtalene i Felleskatalogen vil
sjelden være en god kilde til informasjon om
legemidler til ammende på grunn av de juri-
diske forbeholdene som produsentene gjer-
ne tar i sine tekster. Av internasjonal littera-
tur kan Hales Medications and mothers’
milk (1) særlig anbefales. Med denne hånd-
boken vil de fleste spørsmålene omkring
sikkerhet ved amming og bruk av legemidler
kunne besvares. Det finnes også flere gode
nettressurser (tab 2) (28 – 32).

Vi takker dr.med. Gro Nylander for konstruktive
kommentarer i forbindelse med utarbeiding av
artikkelen.
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Tabell 2  Nettressurser for legemiddelbruk og amming
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Norsk http://legemiddelhandboka.no Norsk legemiddelhåndbok. I kapitlet Amming 
og legemidler (G8) gir man en generell beskri-
velse av legemiddelbehandling hos ammende 
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Terminbestemmelse 

Guttorm Haugen 

Fostermedisinsk avdeling, Kvinneklinikken 

Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet 

13.01.2020 

Naegels regel (1868) 
Nägele’s «Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen» 

Franz Carl Nägele  

(1778 – 1851) 

Universitetet i Heidelberg 

9 mnd. + 7 dager (- 3 mnd. + 7 dager) 

40 uker x 7 = 280 dager 

30,42 dager x 9 + 7 dager = 280,78 

Bjøro & Molne (1972): «Den 

gjennomsnittlige svangerskapsvarighet 

post menstruationem er 281 dager» 

• Content of examination

– Estimated Date of Delivery (EDD) / Gestational age

– Number of fetuses (separate lecture)

– Position of placenta

– Survey of the fetal anatomy

• Detection of malformations:

– refer to a fetal medicine unit

– “biotechnology act”

Routine ultrasound examination 

in pregnancy ”Rutine ultralyd” 
Estimated date of delivery (EDD) 

Head Circumference (HC) 

Biparietal Diameter (BPD) 

Femur (Fl) 

Tunón A et al. Ultrasound Obstet Gynecol 

1996;8:178-185 

EDD: Ultrasound versus reliable last menstrual period 

Main difference: Ultrasonographic EDD reduced number 

of post-term deliveries (from 10 to 4 %) 

n = 15.241 

Gestasjonsalder og termin, Norge 

Gjessing H, Grøttum P, Eik-Nes SH. A direct 

method for ultrasound prediction of day of 

delivery: a new population-based approach. 

Ultrasound Obstet Gynecol 2007;30:19-27 

Kiserud T, Rasmussen S. 

Terminbestemmelse ved hjelp 

av ultralyd – kan metoden bli 

bedre? Tidsskr Nor Laegeforen 

1999;119:4331 
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Estimated day of delivery (EDD): 

1. IVF pregnancy. Known date of conception

2. Reliable fetal biometric measure in 1st trimester
• CRL = crown-rump length (95% CI ±3-5 days)

3. Ultrasonographic measurements in 2nd trimester

• BPD, HC, Fl. (95% CI ±5-7 days)

• Norway has two methods: calculate days from
• conception to date of us assessment (“Terminhjulet”)

• date of us assessment to delivery (“℮SNURRA”) 

Norsk Gynekologisk Forening 

Veileder i Fødselshjelp 2014 

Fetal age assessment based on ultrasound head 

biometry and the effect of maternal and fetal factors 

Johnsen SL. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 

2004; Volume 83, Issue 8, pages 716-723, 

Head circumference (HC) Biparietal diameter (BPD 

Estimated date of delivery (EDD) 

Gestational age  

time 

EDD ultrasound LMP 

282 (283) 
? 

Terminhjulet 

HC, BPD, Fl 

A direct method for ultrasound prediction of day of 

delivery: a new, population‐based approach 

Residual frequencies for BPD (25 – 60 mm) 

Gjessing H et al. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

2007; Volume 30, Issue 1, pages 19-27 

Estimated date of delivery 

(EDD)  

Gestational age 

time 

EDD ultrasound LMP 

283 

? eSnurra 

BPD, Fl 

Advantages of the population‐based approach to pregnancy 

dating: results from 23 020 ultrasound examinations  

Oppland 1988 – 2009 

Økland I et al. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 
Volume 39, Issue 5, pages 563-568, 26 APR 2012 DOI: 10.1002/uog.10081 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.10081/full#fig1 

Bergen 2004 

Trondheim 2007 

Trondheim 1984 

BPD 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aog.2004.83.issue-8/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0001-6349.2004.00485.x/full#f5
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.v30:1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.4053/full#fig3
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.v39.5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.10081/full#fig1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.10081/full#fig1
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Advantages of the population‐based approach to pregnancy 

dating: results from 23 020 ultrasound examinations 

Oppland 1988 - 2009 

Økland I et al. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 
Volume 39, Issue 5, pages 563-568, 26 APR 2012 DOI: 10.1002/uog.10081 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.10081/full#fig2 

Bergen 2004    ……... 

Trondheim 2007  

Trondheim 1984    - - - - -  

LMP

& 

BPD 

Estimated date of delivery based on second trimester 

fetal head circumference: A population‐based 

validation of 21 451 deliveries 
Kessler J, Johnsen SL, Ebbing C, et al.  

Acta Obstet Gynecol Scand, 2019: 98 (1): 101-105, DOI: (10.1111/aogs.13454)  

”Rutine ultralyd” Fetal growth 

Abdominal circumference (AC) 

Mean Abdominal Diameter (MAD) 

Head Circumference (HC) 

Biparietal Diameter (BPD) 

Femur (Fl) 

Estimated fetal weight; e.g.  

Combs equation: 

(0.23718 x AC2 x Fl) + (0.03312 x HC3) 

  Combs et al. Obstet Gynecol 1993 

percentiles 

gestational age (completed weeks) 

b
ir

th
 w

e
ig

h
t 

Skjærven et al. Acta Obstet 

Gynecol Scand 2000;79:440 

gestational age (completed weeks) 
e
st

im
a

te
d

 f
e
ta

l 
w

e
ig

h
t 

percentiles 

Johnsen et al. Acta Obstet 

Gynecol Scand 2006;85:286 

50 

10 

90 

Gestational age (GA) vs. estimated day of 

delivery (EDD) 

• The terms «assessment of  GA» and «EDD» refer to 

totally different times in the course of pregnancy – 

although they often appear to be considered synonyms.

• In the same manner as guidelines for treatment of

extremely preterm born infants assume a precise

estimate of fetal GA, the post-tem induction 

recommendations should have their basis in reliable 

predictions of EDD. 

Økland I, Thesis NTNU 2012 

Fosteralder versus fødselstermin 

• Fosteralder på et gitt 
tidspunkt i svangerskapet 
er tiden fra konsepsjon 
frem til aktuell dato

• Fødselstermin er dagen
der man forventer at 
kvinnen vil føde

Norsk Gynekologis Forening 

Veileder i fødselshjelp 2014 

• Biologiske variasjoner

i svangerskapsalder ved
fødsel: 

– mors alder

– paritet 

– fosterets kjønn

– assistert befruktning

– svangerskapsvarighet 
i forrige generasjon

– fars fødselsvekt

– maternell ernæring

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.v39.5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.10081/full#fig2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.10081/full#fig2
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Child’s gestational age (days) versus 

parental gestational age (weeks) 
Medical Birth Registry of Norway (1967 – 2003) 

Lie RT et al. Obstet Gynecol 

2006;107:880-5 

Father Mother 

Child’s gestational age (days) versus 

parental birth weight (grams) 
Medical Birth Registry of Norway (1967 – 2003) 

Lie RT et al. Obstet Gynecol 

2006;107:880-5 

Mother Father 

Randomised controlled trial of effect of fish-oil 

supplementation on pregnancy duration 
Sjύrdur Olsen et al. Lancet 1992;339:1003-7 

Fish oil (n=266) minus olive oil 

(n=136) group (mean, 95% CI): 

•Gestational age = 4.0 days (1.5 

– 6.4; p<0.005)

•Birth weight = 107 g 

 (1 – 214; p<0.05) 

Time of implantation of the conceptus and loss 

of pregnancy 
North Carolina Early Pregnancy Study (1982 – 1985) 

Day of implantation Day of implantation 

Ovulation: Fall in ratio E/P 

Implantation: HCG increase 

Wilcox A, Baird DD, Weinberg CR. 

New Engl J Med 1999;340:1769 

Key Message 

Variance in early fetal growth can bias ultrasound-based pregnancy 

dating. Maternal obesity, height, and fetal sex may partly explain large 

discrepancies between pregnancy-dating methods. 

Negative  

Height  

< 160 1.17 (1.15 – 1.20) 

160 – 172  1.00 

> 172 0.82 (0.84 – 0.88) 

Obesity 

Underweight 1.18 (1.13 – 1.24) 

Normal range 1.00 

Obesity (III) 2.16 (2.01 – 2.33) 

Fetal sex 

Male 1.00 

Female  1.36 (1.34 – 1.38) 

Positive 

0.96 (0.94  – 0.98) 

1.00 

1.19 (1.17 – 1.21) 

1.03 (0.98 – 1.09) 

1.00 

0.74 (0.66 – 0.82) 

1.80 (1.77 – 1.83) 

1.00 

Kullinger M et al, AOGS, 2017;96:86-95 

see also Bak GS et al, AOGS 2016;95:1281 

Fetal size in the second trimester is associated with the 

duration of pregnancy, small fetuses having longer 

pregnancies 
Johnsen SL, Wilsgaard T, Rasmussen S, Hanson MA, Godfrey KM, Kiserud T.  

BMC Pregnancy and Childbirth 2008;8:25 

• uncertain LMP

• variation in ovulation

and implantation

• early growth restriction

• random error of

ultrasound 

measurements 

• biological variation in 

fetal size

Conclusion: 

“…by accepting a greater 

biological variation of 

pregnancy duration than is 

imposed by the current 

ultrasound dating method, 

our clinical assessments 

may be founded on sounder 

biological principles” 
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Phillippe M. N Engl J Med 2014;370:2534-2536. 

Proposed Signaling Pathway Leading from Placental 
Production of Cell-free Fetal DNA to Parturition. 

? 
  Biological variation 

  Biological principles 

  Clinical assessment 

Kessler et al. Klinisk betydningsfulle forskjeller i verktøy for 

estimering av fostervekt – fire kasuistikker. Norsk Gynekologisk 

Forening årsmøte 2015. 

http://legeforeningen.no/PageFiles/209156/Gynekologen_nr%203

_2015_Interactive_spread.pdf 

Kessler et al. Terminhjulet kan også predikere termin – en 

populasjonsbasert evaluering av metoden. Norsk Gynekologisk 

Forening årsmøte 2016 

http://legeforeningen.no/PageFiles/247478/Gynekologen_nr%203

_2016_interactive.pdf 

Gjessing HK, Grøttum P, Økland, Eik-Nes SH. Fetal weight 

monitoring and birth weight prediction: A new population-based 

approach. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Apr 30. doi: 

10.1002/uog.15954 

Systematic review of methodology used in 

ultrasound studies aimed at creating charts of 

fetal size 
C Ioannou et al, BJOG 2012;119:1425-39 

Study design 

Statistical analysis 

Reporting methods 

Johnsen SL et al, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 

2006;127:172-85 ranked no 7 of 83 reports. 

Prospective design with examinations performed for 

research purpose 

HC most consistent measure 

http://legeforeningen.no/PageFiles/209156/Gynekologen_nr 3_2015_Interactive_spread.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/209156/Gynekologen_nr 3_2015_Interactive_spread.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/247478/Gynekologen_nr 3_2016_interactive.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/247478/Gynekologen_nr 3_2016_interactive.pdf
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Prenatal diagnostikk - 

grensen til obstetrikk 

Professor Guttorm Haugen 

Fostermedisinsk avdeling  

OUS - Rikshospitalet 

Kurs i obstetrikk 

13.1.2020 

obstetrikkprenatal 

diagnostikk

Prenatal diagnostics 

approved methods (Norway) 

Diagnostics/ Invasive 

• Amniocentesis

• «chorionic villus

sampling»; CVS

Screening / Non-invasive 

• Ultrasound «early
ultrasound; NT-scan»

• Maternal blood test
  ”double test” (hormones) 

• Combined ultrasound
and blood test (CUB)

• cfDNA

”Bioteknologiloven” 

Act of 5. August 1994 No. 56 relating to the 

application of biotechnology in medicine 
Act of 5. December 2003 No. 100 relating to the 

application of biotechnology in human medicine etc. 

• St.meld 14 (2001-2002) Om evaluering av lov om medisinsk

bruk av bioteknologi 

• Ot.prp.nr. 64 (2002-2003) Om lov om medisinsk bruk av 

bioteknologi mm 

• Innst.O.nr. 16 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om

lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi mm

• Retningslinjer, revidert nasjonalbudsjett 2004

http://www.odin.dep.no/hd/norsk/publ 

Fosterdiagnostikk, § 4-1 Definisjon 

• Lovtekst

”… undersøkelse av føtale celler, foster
eller en gravid kvinne med det formål å få
informasjon om fosterets genetiske
egenskaper eller for å påvise eller utelukke
sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret”

• Ot.prop. 64 (2002-2003): Formålet

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-

20031205-100.html 

Norwegian biotechnology act 

Prenatal diagnosis: Indications 

current practice in Norway 

• Maternal age risk (≥ 38 years at term)

• Previous child/fetus with a severe disease or

developmental disorder (e.g. chromosomal

disorder)

• Increased risk of severe hereditary disorder that

can be detected

• Teratogens

• Anomalies detected at ultrasound examination

• Social indication

SHDir 2005: ”Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk” (IS 1313) 

http://www.legeforeningen.no/asset/32196/1/32196_1. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/usr/www/lovdata/all/hl-20031205-100.html


2 

Bioteknologiloven 
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (Lov -

2003-12-05-100) 

• §7-1. «…kan bare finne sted ved virksomheter

som er spesielt godkjent av departementet for det

aktuelle formål.»

– Kobling obstetrikk/gynekologi – genetikk

• §7-2. «..enhver virksomhet som er godkjent …. 

skal gi skriftlig rapport til departementet om 

virksomheten» 

• Law text

”Ultrasound examination that forms part

of the ordinary health care offered

during pregnancy is not considered to

be prenatal diagnosis …and therefore

does not come within the scope of this

Act…”

Prenatal diagnosis, § 4-1 Definition 

• Content of examination

– Estimated Date of Delivery (EDD)

– Number of fetuses

– Placental location

– Survey of the fetal anatomy

• Detection of malformations:

– refer to a fetal medicine unit

– “biotechnology act”

Routine ultrasound examination 

in pregnancy 

……. alminnelige svangerskaps omsorgen 

• Medisinsk indikasjon for å avklare en

klinisk situasjon 

– Ultralydkompetent personell …… vurdere 

hvor langt det er indisert å undersøke i 

samsvar med egen kompetanse 

– Kvinnen har rett til informasjon om funn

– Skal henvises til godkjent institusjon ved

funn

Retningslinjene Sos-Helsedir IS-23/2004 
Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 

22.12.2006 

• Etter gjeldende retningslinjer er ikke

angst eller uro en indikasjon for

fosterdiagnostikk

• I enkelte tilfelle kan kanskje uro hos

den gravide være så sterk at den må

anses som medisinsk grunn

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjU9e6tzoXPAhVJIJoKHecpCsYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sib.no%2Fno%2Fkarriere%2Ftrainee-vest%2Fdiverse-trainee-vest%2Fbilder%2Flogo-helse-bergen%2Fview&psig=AFQjCNEoUSeXm-M5rA1pSEUHPPUcbXaLCA&ust=1473624762032117&cad=rjt
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfgM3jzoXPAhXjFJoKHSxHBcUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.helsebiblioteket.no%2Fretningslinjer%2Fmetodebok-for-nyf%25C3%25B8dtmedisin%2F19-transport%2F19.3-dokumentasjon&psig=AFQjCNEoUSeXm-M5rA1pSEUHPPUcbXaLCA&ust=1473624762032117
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiErfLrz4XPAhWJDCwKHbYhBMQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fstavangerregion.no%2F2016%2F04%2F26%2Fstavanger-universitetssykehus-gar-inn-i-stavangerregionens-europakontor%2F&psig=AFQjCNEK14UCQ9OBZSUWnb4xxO_qny_AAw&ust=1473625210163027
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.donar.no%2Fprosjekter%2Fkvinneklinikken&psig=AFQjCNEmped1v96KXKEDdF76MI4-ZeEPRQ&ust=1473625256285033
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Ikke foster-

diagnostikk 

Foster-

diagnostikk 

1994 

2003 

Ultralyd tidlig i 

svangerskapet. 

”Tidlig ultralyd” 

Non-invasiv prenatal testing; cfDNA 

– blodtype (Rhesus negative); 

– kjønnsbestemmelse (kjønnsbundet sykdom)

– enkeltgensykdommer

– trisomier (godkjent i Norge 2017)

– helgenom sekvensering

Dondorp W et al. Eur J Hum Genet 2015;1-3 

– farskapstesting
Ryan A et al. Genet Med 2013;15:473-7 

Registreringsskjema Fostermedisinsk  

Avdeling (PK6 & PK10, LEFMUS) 

US. DATO:……………………… 

 Ny   Kontroll 

Ved kontroll:  Forandring tidligere indikasjon eller funn?    Ja    Nei  

 Indikasjon Prenatal diagnostikk  Indikasjon fostermed./obstetrikk/ 

ved 1. besøk  SPESIFISER gyn 
 Krysses av når pasienten skal registreres   An-/Oligohydramnion 

 pga Biotek.loven (uthevede punkter mest    Polyhydramnion 

aktuelle ved UL).   Vekstrestriksjon 

 Kvinnens alder (a)   Patologi ved Doppler 

 Livssituasjon/engstelse (b): …………………   Preeklampsi/hypertensjon 

 Funn ved ultralyd (c)   Sykdom hos mor …………………… 

 Kromosomavvik tidl. sv.sk.(d)……….….   Toxoplasmose 

 Misdannelser i tidl. sv.sk. (e)…………..   Annen infeksjon ………………. 

 Arvelig sykd. i tidl. sv.sk. (f) …………….   Tvillinger MCDA/MCMA 

 X-bundet sykd. i tidl. sv.sk., best. kjønn …   Annen flerlingproblematikk 

 Bærer kromosomanomali (h)…………….   Rhesusimmunisering o.l.     

 Bærer alv. arvelig sykdom(i)………………   Trombocytt antistoffer 

 Medikament (j) ………………………….   Arytmi 

 Økt risiko NIPT (k1)…………………………   Komplikasjoner tidligere sv.sk………… 

 Annen risikoøkning (k2) (HbA1c,  

     konsangvin, etc) ……………………….   Andre indikasjoner: 
 Forundersøkelse CVS 

 Samtale (ingen UL) 

 Gynekologi………………………. 

Antall fostre ved 1. besøk:  1  2  3  4 

Dagens undersøkelse/inngrep ved Fostermedisinsk avdeling: 

Fosterdiagnostikk:   Obstetrikk/Fostermedisin/Gyn: 

 Tidlig ultralyd (11-14 uker)  Ultralyd (ikke fosterdiagnostikk) 

 Annen fosterdiagnostisk ultralyd   AC, infeksjonsutredning (toxopl.)  

 Chorionbiopsi   Amniocentese (AC) (ikke Biotek.loven)   

 Blodprøve av fosteret     Tapping uten karyotyping    

 Annet ………………………………..    Annet ………………………………..   

Navn, personnummer  (klistrelapp) 

Indikasjon prenatal diagnostikk 

• Kvinnens alder

• Livssituasjon/engstelse

• Funn ved ultralyd

• Kromosomavvik tidligere svangerskap

• Misdannelser i tidligere svangerskap

• Arvelige sykdommer 

• X-bundet sykdom i tidl. svsk./bestemme kjønn

• Bærer kromosomanomali 

• Bærer alv. Arvelig sykdom 

• Medikament

• Økt risiko NIPT

• Annen risikoøkning (kosangvin etc.)

Indikasjon fostermedisin/obstetrikk 

• An-/oligohydramnion

• Polyhydramnion 

• Vekstrestriksjon

• Patologi ved Doppler

• Preeklampsi/hypertensjon

• Sykdom hos mor…………………... 

• Toxoplasmose 

• Annen infeksjon……………………. 

• Tvillinger MCDA / MCMA

• Annen flerlingeproblematikk 

• Rhesusimmunisering o.l.

• Arytmi (foster) 

• Komplikasjoner tidligere svsk. fostermedisin
obstetrikk

prenatal 

diagnostikk

Avdeling for 

fostermedisin



4 

Cesarean 

n=49 

Vaginal 

n=16 

Apgar 1 min  

Apgar 5 min 

6.9* 

8.2 

8.0 

8.8 

Gestational 

age 

36.1 37.1 

Ventilator 

days 

6.0 3.4 

Sepsis 

treatment 

20.4% 31.3% 

Neonatal 

survival 

93.9% 93.8% 

Long term 

survival 

87.8% 93.8% 

Letting et al. Ultrasound Obstet Gynecol 

2005;26:405 (Vancouver, September 2005) 

Gastroschisis 

mode of delivery 
Rikshospitalet 

1990-2005 

Fostermedisin - teamarbeid 

Psykololog 

Prest 

Mikrobiologi 

Obstetrikk 

Genetikk 

Patologi 

Barneradiologi 

Barne 

nevrokirurgi 

Barnehjerte 

kirurgi 

Barne 

kardiologi 

Neonatologi 

Barnekirurgi 

Fostermedisin 

• Teamarbeid

– barnekirurgiske spes.

– barnemedisinske spes.

– obstetrikk 

– genetikk, patologi,
mikrobiologi etc. 

• Regionalisert

• Bioteknologiloven 

• Ultralyd – ”høyteknologi” 

kommunikasjon 

Neonatologi 

Fostermed. Obstetrikk 

pasient 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4gMyxrbXRAhVEkywKHfJFBPgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.google.no%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D0ahUKEwiFueCbrbXRAhWCDiwKHS4jBAEQjRwIBw%26url%3Dhttp%253A%252F%252Flegeforeningen.no%252FFagmed%252FNorsk-gynekologisk-forening%252FVeiledere%252FVeileder-i-fodselshjelp-2014%252FForlosning-med-tang-eller-vakuum%252F%26psig%3DAFQjCNFw920du-quIrESHovSpxSm9Sl7Ew%26ust%3D1484061275987050&psig=AFQjCNFw920du-quIrESHovSpxSm9Sl7Ew&ust=1484061275987050
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