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Sammendrag 

 

Bakgrunn 

Det foreligger få antall studier om legemiddelbruk under svangerskapet i Norge. Alle 

norske studier viser at bruk av legemidler og urtemedisiner er vanlig blant gravide. 

Disse studiene viser at opptil 8 av 10 gravide bruker legemidler og urtemedisiner i 

svangerskapet. I Russland, derimot, er slike studier bortimot fraværende. Det er totalt 

sett et større utvalg av legemidler og urter i Russland enn i Norge. Selv om 

mesteparten av legemidlene egentlig er reseptbelagte, er de lett tilgjengelige. 

Befolkningen i Russland generelt har et høyt nivå av selvbehandling. Det er av stor 

nordisk interesse å sammenligne legemiddelbruk blant gravide i Norge og Russland i 

en og samme studie. 

Hensikt 

Hensikten med denne studien er: 

1. Å beskrive bruk av legemidler og urter under svangerskapet blant kvinner i 

Russland. 

2.  Kartlegge risikopersepsjon hos gravide i Russland. 

Metode 

Studien er en del av en større internasjonal undersøkelse som omfatter 19 land, og 

som ledes fra Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.  

Totalt 1026 kvinner (gravide og spedbarns mødre) i Russland svarte på en rekke 

spørsmål om egen bakgrunn, helse i svangerskapet og legemiddelbruk via et 

anonymt strukturert spørreskjema på internett (Questback.no). Spørreskjemaet 

består av 37 faste spørsmål, samt tre eventuelle deler rettet mot kvinner med 

kroniske sykdommer. Utfylling av skjemaet tok 20-30 minutter. Spørreundersøkelsen 

ble utført via lenker fra hyppige brukte websider i Russland. Studien fant sted i 

perioden fra oktober til november 2011. Navn på legemidlene ble kodet med 

tilhørende ATC (Anatomical Terapeutic Chemical)-kode.  

Resultater 

1026 kvinner deltok i studien. Bruk av reseptfrie legemidler blant gravide i Russland 

er høyt (79,0). Totalt bruk av legemidler under svangerskapet var – 80,4 %. I denne 
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studien ble det funnet en forekomst på 69,5 % av bruk av urtemedisiner i 

svangerskapet. Inntak av folsyre før svangerskapet, derimot var lavt. Kun 24 kvinner 

(2,3 %) tok folsyre før konsepsjon, og 6,2 % av kvinner tok ikke folsyre i det hele tatt. 

Alkoholinntak etter kjent graviditet var høyt (25,7 %). Antall kvinner som røykte under 

svangerskapet var 20,9 %. Studien viste at gravide i Russland har en særlig høy (> 

7) risikooppfatning av røyking, alkohol i 1. trimester, antidepressiva, H1N1(svine) 

influensavaksine, antibiotika (penicillin) og røntgenbilde ved tannlegebesøk. 

Konklusjon 

Legemiddelbruk i svangerskapet er vanlig i Russland. Brukt av urter som valerianer, 

tranebær, løvehale og ingefær svært utbredt. Resultater fra studien viste at kvinnene 

i Russland har en overdrevet risikooppfatning for røyking, alkohol i 1. trimester, 

antidepressiva, H1N1(svine) influensavaksine, antibiotika (penicillin) og røntgenbilde 

ved tannlegebesøk. 

 

Resultatene av denne studien er viktig for helsepersonell som jobber med gravide 

kvinner i Russland, og vil være nyttig i utviklingen av nye retningslinjer for behandling 

av gravide. 

 

Det er viktig og nyttig at både helsemyndigheter, leger og andre helsepersonell har 

en forståelse for hvordan kvinners risikooppfatning kan påvirke bestemmelser om 

legemiddelbruk under svangerskapet.    
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Summary 

 

Background  

There are few studies pertaining medication during pregnancy in Norway. All 

Norwegian studies show that use of medications and herbal remedies is common 

among pregnant women. These investigations indicate that about 8 out of 10 

pregnant women use medications during pregnancy, whereas 4 out of 10 use herbal 

remedies. In contrast, such studies are absent in Russia. Overall, there is a wider 

availability of medications in Russia than in Norway. Even though most of these are 

prescription medications, they are however easily available. In general, the level of 

self-treatment is very high among the Russian population when compared with the 

Norwegian population. Hence, it is of great Nordic interest to compare the use of 

medications among pregnant women in Norway and Russia in the same study. 

Purpose 

The purpose of this study is to: 

1. Describe the use of medications and herbal remedies during gestation among 

women in Russia. 

2. Examine the risk perception among pregnant women in Russia. 

Method 

The study is part of a large international survey carried out 19 countries. The survey 

has been launched and conducted by the School of Pharmacy, University of Oslo. In 

every country there is a national coordinator, either a pharmacist or a medical doctor. 

A total of 1026 women (pregnant or new mothers) in Russia answered to questions 

about personal background, health during gestation and use of drugs via a structured 

anonymous questionnaire on the internet (Questback.no). The questionnaire consists 

of 37 fixed questions, and three additional parts directed to women with chronic 

diseases only. For evaluation of risk perceptions among pregnant women in this 

study a VAS-scoring (Visual Analog Scale) was used. 

Completion of the questionnaire took about 20-30 minutes. Information about the 

study and link to the online questionnaire were available on some websites frequently 

used by pregnant women in Russia. The study was performed from October to 
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November, 2011. The reported medications were coded according to the Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) classification system. Another coding system was used 

for herbal remedies. 

Results 

1026 women participated in the study. The use of drugs among pregnant women in 

Russia is high (79,0 %). Total medication use during pregnancy is equal to 80,4 %. In 

addition, use of herbal remedies was common. Only 24 of the women (2,3 %) took 

folic acid before pregnancy, and 6,2 % did not take folic acid at all. The alcohol 

consumption after confirmation og the pregnancy was high (25,7 %). 20,9 % of the 

women smoked cigarettes during pregnancy. The study showed that pregnant 

women in Russia have a particular high risk perception (> 7) for smoking, alcohol 

during 1. trimester, antidepressants, H1N1 (swine) flu vaccine, antibiotics (penicillin) 

and x-ray at the dentist. 

Conclusion 

Use of drugs during pregnancy in Russia is high. In addition, the use of herbal 

remedies is common. 

The results from the study showed that the women in Russia have a high (> 7) risk 

perception for smoking, alcohol during the first trimester, antidepressants, H1N1 

(swine) flu vaccine, antibiotics (penicillins) and x-ray during visit to the dentist.  
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Резюме 

Есть небольшое число исследований об употреблении лекарств во время 

беременности в Норвегии. Все норвежские исследования показывают, что 

употребление лекарств и лекарственных трав распространена среди 

беременных женщин. Эти исследования показывают, что до 8 из 10 

беременных женщин употребляют лекарства и до 4 из 10 употребляют 

лекарственные травы во время беременности. В России, тем не менее, такие 

исследования практически отсутствуют. В Росии существует большое 

разнообразие лекарственных препаратов и трав  чем в Норвегии. Хотя 

большинство препаратов должны отпускаться по рецепту ,они легко доступны. 

Население России в целом имеет высокий уровень самолечения. Сравнение 

употребления лекарств среди беременных женщин в Норвегии и России в 

одном и том же исследовании представляет большой интерес. 

Цель. 

Целью данного исследования являются: 

1. Описание использования лекарственных средств и трав во время 

беременности у  

     женщин в России. 

2. Определение восприятия риска среди беременных женщин в России. 

Метод. 

Это исследование является частью большого международного исследования с 

участием 19 стран и возглавляет его Фармацевтический институт  в 

Университете Осло.  

В общей сложности 1026 женщин (беременные женщины и женщины с детьми в 

возрасте до 24 недель) в России ответили на несколько вопросов о своей 

семье,о своем  здоровье во время беременности и применении лекарст через 

анонимную структурированную  анкету в Интернете (Questback.no). Вопросник 

состоял из 37 вопросов, а также были включены вопросы о хронических 

заболеваниях женщин. Для оценки восприятия риска среди беременных 

женщин в этом исследовании были использованы VAS шкала 

(VisualAnalogueScale).На заполнение анкеты примерно уходило 20-30 минут. 

Опрос был проведен по ссылкам от часто используюмых  веб-сайтов в 
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Норвегии и России. Исследование проводилось в период с октября по ноябрь 

2011 года. Названия лекарств были закодированы с соответствующими ATC 

(AnatomicalTerapeuticChemical) код. Для трав была разработана и использована 

отдельная система кодирования. 

Результаты. 

1026 женщин приняли участие в исследовании. Использование лекарственных 

препаратов среди беременных женщин в России очень высок ( 79,0 %). Общее 

употребление лекарств во время беременности было - 80,4%. В этом 

исследовании было обнаружено что 69,5% женщин использовали  

растительные лекарственные средства во время беременности. Прием 

фолиевой кислоты до беременности напротив была невелика. Только 24 

женщин (2,3%) приняли фолиевую кислоту до зачатия, и 6,2% женщин не 

принимать фолиевую кислоту вообще. Потребление алкоголя после 

установления беременности была высокой ( 25,7%). сло женщин, которые 

бросили курить во время беременности увеличилась до 79,1%. Исследование 

показало, что беременные женщины в России имеют особенно высокий уровень 

(> 7) восприятие риска курения,приема алкоголя в 1 триместрах, прием 

антидепрессантов, вакцины свиного) гриппа H1N1 , антибиотиков (пенициллин) 

и рентгеновского снимка зубов. 

Заключение. 

Использование лекарственных препаратов среди беременных женщин широко 

распространено в России. Вдобавок использование лекарственных трав таких 

как валерьяна, лист брусники, пустырник и имбирь втречается часто. 

Результаты исследования показали, что женщины в России имеют высокую 

степень восприятия риска курения, алкоголя в 1 триместрах, антидепрессантов 

, вакцины H1N1 (свиного) гриппа, антибиотиков (пенициллин) и рентгеновского 

снимка зубов.Результаты этого исследования будут интересны всем кто 

работает с беременными женщинами в России.  

Для врачей, для других медработников и министерства здравохранения будет 

важно и полезно знать как восприятие риска влияет на решение о приеме 

лекарств во время беременности.  
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Forklaringer av aktuelle begreper 

 

Farmakoepidemiologiske studier: 

Farmakoepidemiologiskstudie handler om forskning av legemiddelbruk og effekter  

( både positive og negative) i ulike deler av befolkningen. I farmakoepidemiologiske 

studier om legemiddelbruk analyseres mønstre og variasjoner i medisinbruk og 

legers forskrivningspraksis. 

Teratologi: 

Læren om misdannelser hos fosteret 

ATC-klassifikasjonssystemet: 

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, som er globalt 

klassifikasjonssystem for legemidler. Systemet er anbefalt av WHO.   
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1. Innledning 

1.1. Graviditet 

Et normalt svangerskap varer i gjennomsnitt i ni måneder, eller 40 uker. Alt fra 37 til 

42 uker regnes som normal svangerskapslengde. En graviditet som går utover 294 

dager defineres som overtidig svangerskap (1). Siden det er vanskelig å si nøyaktig 

når befruktningen fant sted, tar man utgangspunkt i første blødningsdag i siste 

menstruasjon for utregning av fødselsterminen. 

Graviditeten deles inn i tre perioder som kalles trimestre, der hvert trimester varer tre 

måneder. I første trimester etter befruktning utvikles anlegg til organene. Denne 

delen av graviditeten kan kalles den organogenetiske perioden.  I andre trimester er 

de ulike organene og organsystemene ferdigutviklet. Kroppsproporsjonene endres og 

blir gradvis mer lik proporsjonene hos et menneske.  I tredje og siste trimester skjer 

det hovedsakelig kraftig vekst og funksjonell modning av fosteret. De ulike 

organsystemene er funksjonsdyktige tidlig i denne perioden, og det forklarer hvorfor 

barn som fødes en eller to måneder tidlig før termin, kan overleve (1,2).  

 

1.1.1. Det normale svangerskapets fysiologi  

Teksten i avsnitt 1.1.1. Det normale svangerskapets fysiologi er basert på bøkene 

«Obstetrikk og gynekologi» av Nesheim B. I.(1), «Menneskets fysiologi» av Sand 

O.(2), «Det nye livet» av Holan S. (3) og «Obstetrik og gynækologi» av Fischer-

Rasmussen W.(4). 

Under svangerskapet skjer en rekke fysiologiske endringer i kvinnens kropp, og 

kroppens hovedoppgave i denne perioden er å bære og ernære barnet. De største 

fysiologiske forandringene finner sted i livmoren, og ved selve fødselen.. Ikke-gravide 

kvinner har en livmorhule på ca. 7-8 cm. Nær termin måler livmorhulen ca. 35 cm og 

gir plass til et foster, morkaken og omtrent en liter fostervann. Disse forandringene er 

mulige fordi eksisterende og nye muskelfibre i livmor vokser i løpet av 

svangerskapet. Østrogene hormoner stimulerer denne veksten under graviditeten. 

De fleste andre organsystemer hos moren forandrer seg også i svangerskapet. Disse 

forandringene kan forstås slik: 

1. Svangerskapet er en hyperterm tilstand. Fosteret produserer varme, og denne    
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    varmen må avgis via moren. 

2. Svangerskapet fører til at sirkulasjonen i livmoren og morkaken utgjør  

    en arteriovenøs shunt – det er ingen motstandskar i blodårene som går til morens  

    side av morkaken. Disse blodårene vil derfor ha en kontinuerlig maksimal  

    dilatasjon. 

3. Svangerskapet produserer en rekke kjente og ukjente hormoner. 

Mange av de fysiologiske forandringene i svangerskapet skjer tidlig, derfor kan ikke 

de to mekanismene som hyperterm tilstand og arteriovenøs shunt forklare dem og 

disse forandringer må derfor skyldes hormoner. 

Livmor, som kalles uterus på latin, er ikke et eget organsystem, men den gjennomgår 

også store forandringer under svangerskapet. En voksen ikke-gravid kvinne som ikke 

har født, har en livmorhule (uterinhule) med lengde på ca. 6-7,5 cm, og tykkelsen av 

veggen er ca. 1-1,5 cm. Livmoren veier ca. 50 gram hos en kvinne som ikke har født, 

etter tre-fire fødsler kan den veie dobbelt så mye. Etter klimakteriet vil livmoren igjen 

bli mindre, som kan forklares av at påvirkningen av kjønnshormoner minker. 

Når graviditeten nærmer seg termin blir livmoren til en gravid kvinne ca. 35 cm og gir 

plass til foster, morkake og ca. 0,5 liter fostervann. Denne veksten kan forklares ved 

at både eksisterende og nytt muskelfiber vokser i starten av graviditeten, samt at 

veksten av muskler stimuleres blant annet av ulike østrogene hormoner. På grunn av 

at livmoren har økt størrelse kan dette medføre reduksjon i slagvolum og blodtrykk, 

dette skyldes hovedsakelig trykk mot vena cava inferior. Stor livmor fører også til økt 

trykk mot vena femoralis, noe som kan øke sjansene for hemoroider og åreknuter 

under svangerskapet. 

Brystene gjennomgår også store forandringer. De blir større i løpet av 

svangerskapet. Det kan forklares av større kjertelvekst under svangerskapet. Denne 

brystveksten stimuleres av kjønnshormoner som østrogen, progesteron, human 

placentalaktogen (hPL) og prolaktin. Blodårene i huden på brystene utvider seg 

under svangerskapet, og de subkutane venene blir tydeligere, slik at de kan ses 

gjennom huden. Brystvortene blir større og vokser mer ut fra huden, og huden blir 

mørkere og mer pigmentert. Mange føler ømhet i brystene tidlig i svangerskapet. 

Som nevnt over skjer en rekke fysiologiske endringer i kvinnens kropp. Under 

beskrives de viktigste endringene i de ulike organene og organsystemene. 
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1.1.1.1. Det endokrine systemet 

Store forandringer i kvinnens kropp begynner lenge før det er synlig at hun er gravid. 

Hormonene er ansvarlige for å opprettholde graviditeten, regulering av fødselen, og 

ammingen etterpå.  

Østrogener er fellesnavnet for østradiol, østron og østriol. Østradiol regnes som den 

viktigste og mest potente av alle østrogenene. Østrogenene finnes hovedsakelig 

bundet til albumin i blodet, men østradiol binder seg også til kjønnshormonbindende 

globulin (SHBG). Konsentrasjonen av østradiol varierer med menstruasjonssyklusen 

og stiger gjennom graviditeten. 

Ikke-gravide kvinner produserer lite østriol. Under svangerskapet produserer 

placenta-fosterenheten store mengder østriol. Et samspill mellom placenta og 

fosterets binyrer og lever fører til produksjon av østriol, som opptas i morens blod. 

Østriolkonsentrasjonen i blodet til en gravid kvinne stiger jevnt til 1000 ganger ikke-

gravid verdi ved slutten av svangerskapet (1). 

hCG (human choriogonadotropin) produseres i placenta (morkaken). Hormonets 

viktigste funksjon er å stimulere progesteronsyntesen i corpusluteum (det gule 

legemet) i starten av svangerskapet. Serumkonsentrasjonen av hormonet er høyest 

9-10 uker etter siste menstruasjon. 

Progesteron produseres av “det gule legemet” tidlig i svangerskapet. Progesteron 

bidrar til å fortykke endometrien slik at implantasjon av embryoet kan finne sted. 

Progesteron stimulerer også utviklingen av brystkjertlene, som produserer melk etter 

fødselen. I den sjuende uken av svangerskapet blir progesteron produsert av både 

“det gule legemet” og morkaken. Fra uke 12 dannes progesteron kun i morkaken. Det 

antas at progesteron spiller en viktig rolle i igangsetting av fødselen. 

HPL (human placental lactogen) produseres også av morkaken. Dette hormonet 

stimulerer veksten og utviklingen av brystkjertlene for å forberede 

melkeproduksjonen. 
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1.1.1.2. Blodet 

Man regner med at blodvolumet er nesten 40-50 % større under graviditeten. Det er 

en økning i plasmavolumet og i antall erytrocytter. Økningen i plasmavolumet er 

relativt større enn økningen i erytrocyttene. Dette fører til at 

hemoglobinkonsentrasjonen (blodprosenten) faller, selv om det faktisk er en økning 

av erytrocytter i blodet. Gravide som får jerntilskudd har et økt erytrocyttvolum på ca. 

400 ml. Når det gjelder andre blodlegemer, som levkocytter, stiger også de i løpet av 

svangerskapet, mens konsentrasjonen av trombocytter forblir uendret. 

Koagulasjonen endres også i løpet av svangerskapet. Konsentrasjonen av 

koagulasjonsfaktorene øker, og den fibrinolytiske aktiviteten reduseres betydelig. En 

time etter fødselen øker koagulasjonen til samme nivå som hos ikke-gravide, og det 

spiller en viktig rolle i stans av blødning etter fødselen. 

 

1.1.1.3. Sirkulasjonssystemet 

Fra begynnelsen av svangerskapet skjer følgende endringer i sirkulasjonssystemet: 

- Hjertets minuttvolum øker 

- Plasmavolumet og ekstracellulær væske øker 

- Blodtrykket synker 

Alle disse endringene skyldes redusert perifer vasodilatasjon. Visse stoffer som 

prostaglandin E2, prostasyklin, østrogen og progesteron bidrar til vasodilatasjon. 

Placenta selv reduserer den perifere motstanden. Blodårene fra livmoren til placenta 

er dilaterte og har ingen motstandskar. I tillegg er sirkulasjonen i morkaken en 

arteriovenøs shunt, som reduserer perifer motstand. For å kompensere den 

reduserte perifere motstanden, øker minuttvolumet med 40-50 %. I tillegg øker 

hjertefrekvensen og slagvolumet. Hjertefrekvensen øker med 15 slag i minuttet. 

 

1.1.1.4. Respirasjonssystemet 

Under svangerskapet øker behovet for oksygen. Livmoren øker i størrelse, og 

diafragma kan være forskjøvet opptil 4 cm oppover. Dette fører til en reduksjon i 

residualvolumet på ca. 20 %, men det funksjonelle lungevolumet forblir uforandret. 

Volumet av den luftmengden som trekkes inn og presses ut av luftveiene ved hvert 

åndedrag, kalles tide volumet. Tide volumet øker gradvis under svangerskapet, og 



17 

 

ved termin har det økt med ca. 40 %. Tide volumet øker på bekostning av det 

ekspiratoriske reservevolumet. Med andre ord puster en gravid kvinne dypere ut enn 

en ikke-gravid kvinne. 

 

1.1.1.5. Immunsystemet 

Graviditet burde egentlig være umulig. Immunsystemet er programmert til å angripe 

alle fremmede legemer, og et foster vil alltid inneholde gener og proteiner fra faren og 

skulle derfor bli definert som «fremmed». Når det befruktede egget forsøker å feste 

seg skjer en immunreaksjon: Immunsystemet reagerer som om det skulle være 

fremmed, og en avstøtningsreaksjon finner sted. Men i de fleste tilfellene responderer 

ikke immunsystemet som det skal. Immunsystemet blir også lurt av og til, eller 

redusert, da graviditeter faktisk finner sted. De mulige forklaringene på at det ikke 

skjer noen avstøtningsreaksjon er: 

1. Nedsatt cellemediert immunrespons på grunn av at plasma hos gravide inneholder 

faktorer som undertrykker den cellemedierte immunresponsen. 

2. Mangel på PHA-antigener, som fører til sviktende stimulering av HLA-

immunisering. 

3. Redusert lymfedrenasje.  

 

1.1.1.6. Urinveiene 

Under svangerskapet skjer anatomiske og fysiologiske forandringer i urinveiene. 

Nyrene blir litt større på grunn av økt blodforsyning, og det skjer utvidelse i 

nyrebekkenet og i ureteres, mest på høyre side. 

I løpet av svangerskapet øker blodgjennomstrømningen i nyrene med 30-50 %. 

Glomerulær filtrasjon og tilbakeresorbsjon øker tilsvarende. Utskillelsen av glukose, 

laktose og andre sukkerarter øker. Utskillelsen av vannløselige vitaminer og 

aminosyrer øker også. 

Væskebalansen hos gravide forandres, og osmolariteten i plasma synker. En ikke-

gravid organisme regulerer denne reduksjonen, mens den gravide kroppen 

godkjenner den senkede osmolariteten. Derfor får mange gravide ødemer under 

svangerskapet, som følge av forøket ekstracellulær væske. 
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1.1.1.7. Fordøyelsessystemet 

Forandringer som oppstår i mage-tarmsystemet under svangerskapet skyldes 

hormonet progesteron. Progesteron reduserer tonus i den glatte muskulaturen i 

tarmveggen, som gir redusert motilitet og fremkaller forlenget tømningstid i 

ventrikkelen. Nedsatt bevegelighet i mage-tarmsystemet fører til obstipasjon. 

Progesteron reduserer muskeltonus i glatt muskulatur i lukkemuskelen mellom 

magesekk og spiserøret, og surt magesekkinnhold strømmer oppover i spiserøret. 

 

1.1.2. Svangerskapspatologi 

 

1.1.2.1. Svangerskapsrelaterte plager 

En ukomplisert graviditet er en normal fysiologisk tilstand. Men det kan oppleves 

forskjellig fra kvinne til kvinne. Mange gravide føler at det er ubehagelig, og har 

forskjellige plager. De fleste plagene er heldigvis ufarlige. Graden av ubehag og 

plager varierer sterkt, og det er viktig for helsepersonell å utelukke dem fra 

symptomer på andre sykdommer.  

Kvalme 

Vedvarende kvalme, brekninger og oppkast er de vanligste gastrointestinale 

symptomene under svangerskapet. Rundt 80 % av alle gravide har kvalme i første 

trimester. Omtrent 50 % kaster opp. Det kalles «morgenkvalme», men varer utover 

dagen for over 80 % (5). Kvalmen er verst ved 11. til 12. svangerskapsuke, men 10 

% av gravide er kvalme utover 20. svangerskapsuke. Kvalme og oppkast er ikke 

skadelig for fosteret og mor, men det kan redusere livskvaliteten til gravide kvinner 

betydelig. Hypertyreose og tyreotoksikose kan også ha oppkast som symptom. 

Oppkast som starter tidlig i svangerskapet kan føre til vekttap, ernæringsproblemer 

og væske- og elektrolyttforstyrrelser. Slike alvorlige tilstander er ikke vanlig. Kvinner i 

slike tilstander må henvises til spesialisthelsetjenestene for vurdering og behandling 

(6). 

Halsbrann 

Halsbrann er en svært vanlig svangerskapsrelatert plage som forekommer hos 70 % 

av alle gravide. Det antas at økt produksjon av progesteron er årsaken til halsbrann. 

Progesteron reduserer muskeltonus i glatt muskulatur i lukkemuskelen mellom 

spiserøret og magesekken, slik at magesekkens sure innhold kan gå opp i spiserøret. 
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Dette sure innholdet gir en brennende følelse og ubehag i svelget. Det voksende 

fosteret kan også presse på magesekken slik at magesekkinnholdet strømmer 

oppover i spiserøret. 

Obstipasjon 

Meteorisme og obstipasjon er andre vanlige plager i svangerskapet. Redusert 

muskeltonus og tarmpassasje fører til at gravide kan bli oppblåst i magen. 

Obstipasjon er en meget vanlig plage; 11-38 % av gravide opplever dette. Hos 

kvinner som er plaget før graviditeten forekommer det oftere enn hos andre. 

Symptomene er smertefull avføring og magebesvær. Man må ta hensyn til at 

jerntabletter, som mange gravide tar, kan forverre obstipasjonen. 

Hemoroider 

Hemoroider er utvidete vener i endetarmen. Atoni i vener og økt venetrykk i nedre 

kroppshalvdel kan føre til utvikling av hemoroider. Symptomene er ubehagelig kløe, 

smerte og blødninger. For de fleste går hemoroidene tilbake etter fødselen. 

Åreknuter og ødemer 

Under svangerskapet er det mange som opplever å få hovne ben. Både ledd, hud og 

blodårer påvirkes av progesteron og blir mer synlige enn tidligere. Væskemengden i 

kroppen øker under svangerskapet, og livmoren blir større og trykker på venene. 

Klaffer i venene får redusert funksjon, og dette fører til redusert blodstrøm tilbake til 

hjertet, og føttene og leggene kan hovne opp. 80 % av gravide kan ha ødemer i 

bena. Åreknuter forekommer i legger og vulva hos gravide. 

Utflod 

Utflod under svangerskapet innebærer økt utflod fra skjeden i forhold til det som er 

vanlig. Normalt skal utflod være tykk og hvit uten klumper, men endringer i utfloden 

er svært vanlig i løpet av en graviditet. Den normale forandringen i utflod skyldes at 

skjeden har høyere blodforsyning under graviditeten. Dette gir økt aktivitet i 

slimhinnene og økende slimproduksjon. Ved soppinfeksjoner, bakteriell vaginose 

eller seksuelt overførbare sykdommer, f. eks. trichomonasinfeksjon, kan kvinnen 

oppleve lukt, kløe og en brennende følelse, og utfloden kan endre konsistens, farge 

og lukt. Normal graviditetsutflod skal ikke behandles. Andre årsaker til utflod kan 

behandles for å minske plagene hos mor (7). 
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Bekken- og ryggsmerter 

Begrepet bekkenløsning er dårlig definert. Forekomsten av bekkesmerter varierer fra 

25 til 50 %. Symptomene er smerter som oppstår i ryggen eller i bekkenet i 

svangerskapet. Årsaken er ukjent. Smertene hindrer kvinner i å utføre sitt daglige 

arbeid og reduserer livskvaliteten kraftig. Plagene kan føre til uførhet, og om lag 30 

kvinner uføretrygdes årlig i Norge på grunn av bekkenløsning (7). 

Tretthet 

Mange gravide merker en økt følelse av tretthet som et av de første 

graviditetssymptomene. Noen føler ekstrem tretthet, spesielt i første trimester. 

Årsaker er lite kjent, og man antar at det er et resultat av de hormonelle 

forandringene i kroppen. 

Strekkmerker 

Det er svært vanlig å få strekkmerker på mage, lår og bryster når man er gravid. 

Opptil 90 % av gravide kvinner har strekkmerker mot slutten av svangerskapet. 

Strekkmerker er sprekker i underhuden som hovedsakelig kommer av 

hormonforandringer, samt at huden strekkes raskt. Dette regnes ikke som en 

sykdom, men det er mange som plages av disse forandringene i huden (8). 

Leggkrampe 

Omtrent 50 % av alle gravide opplever leggkramper i løpet av svangerskapet. 

Krampeanfallene er mest vanlige om natten. Det oppstår sterkt smertefulle 

sammentrekninger i leggmuskulaturen. Årsaken til at leggkramper oppstår er ikke 

kjent. 

 

1.1.2.2. Infeksjoner 

Asymptomatiskbakteriuri (ABU) 

Asymptomatiskbakteriuri er vanlig hos gravide og forekommer hos 2-11 % (9,10). Det 

påvises ved at urin fra kvinner med symptomfri bakteriuri dyrkes i to separate prøver. 

Den generelle reglen er at ABU ikke skal behandles. Hvis bakterietallet er over 

100 000 per ml, bør kvinnen behandles medikamentelt. Øvre urinveisinfeksjoner er 

ofte mer alvorlige hos gravide, da de gir økt risiko for nyrebekkenbetennelse 

(pyelonefritt). 20-40 % av gravide med ABU vil utvikle akutt pyelonefritt i løpet av 
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svangerskapet (11). Pyelonefritt er en alvorlig infeksjon i svangerskapet. Prematur 

fødsel og perinatal død forekommer hyppigere hos kvinner som ble plaget av 

vedvarende bakteriuri under svangerskapet. Asymptomatiskbakteriuri skal behandles 

hos gravide etter resistensmønsteret. Behandlingstiden er sju døgn (12,13). 

Asymptomatisk bakteriell vaginose 

Bakteriell vaginose er utbredt blant gravide. Den skyldes at surhetsgraden endres når 

melkesyrebakteriene erstattes av anaerobe og aerobe bakterier. Halvparten av 

kvinner har bakteriell vaginose uten tydelige symptomer. Bakteriell vaginose kan gi 

komplikasjoner som for tidlig fødsel. Bakteriell vaginose kan behandles med 

klindamycin, men gravide uten symptomer behandles vanligvis ikke i Norge (14). 

Antibiotikabehandling er effektivt for å forbedre tilstanden hos kvinnen, men har liten 

innvirkning på risikoen for tidlig fødsel (7). 

Streptokokker gruppe B 

Gruppe B-streptokokker forekommer både vaginalt og rektalt. Sannsynligvis er 

prevalensen ca. 30 % hos fødende kvinner. Bærere har ingen symptomer, men 

bakteriene kan overføres til barnet under fødselen og forårsake en rekke alvorlige 

infeksjoner, som for eksempel sepsis, meningitt og pneumoni hos nyfødte. Disse 

infeksjonene kan utvikles raskt etter fødselen, og mange dør. Det anbefales ikke 

behandling av friske gravide med B-streptokokker. Kun hvis kvinnen har tidligere 

smittede barn, feber under fødselen eller langvarig fostervannsavgang, anbefales 

antibiotika intravenøst under fødselen. Behandling med antibiotika motvirker 

bakteriene så lenge behandlingen pågår. 

Urinveisinfeksjoner med gruppe B-streptokokker må markeres på helsekortet, slik at 

det kan gis antibiotikaprofylakse under fødselen (7). 

Klamydiainfeksjon 

Genital klamydia er en infeksjon forårsaket av bakterien Clamydiatrachomatis, som 

er en intracellulær bakterie. Infeksjonen er ofte asymptomatisk. Klamydiainfeksjon er 

den vanligste seksuelt overførbare sykdommen i Norge, og prevalensen er ca. 

15 000 per år, hyppigst hos kvinner og menn mellom 15-25 år. Det anbefales 

rutineundersøkelse for klamydia i svangerskapet for alle kvinner under 25 år. 

Klamydiainfeksjonen gir økt risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Barn kan 
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smittes under passasjen i en infisert fødselskanal. Dette kan føre til moderat til 

alvorlig konjunktivitt hos barnet, eller langvarig pneumoni (1,7).  

Hepatitt B og C 

Hepatitt B-virus kan forårsake akutt hepatitt. Mange virusbærere har ikke symptomer 

og kan smitte andre gjennom seksuell kontakt, blod eller fra mor til barn. En gravid 

kvinne som er kronisk hepatitt B-bærer kan smitte barnet under fødselen, og barnet 

kan bli kronisk smittebærer. Det kan forebygges med vaksinasjon: barn av smittede 

mødre skal ha spesifikt hepatitt B-immunoglobulin og vaksineres i løpet av 24 timer 

etter fødselen. Dette gir 95 % sjanse at barnet blir friskt (7). 

Hepatitt C-virus kan forårsake kronisk aktiv hepatitt med leverskader som 

komplikasjon (15). Smitteoverføring skjer via kroppsvæsker, særlig ved 

blodoverføring, via smittede sprøytespisser hos rusmisbrukere, og ved tatovering 

eller piercing. En norsk studie fra juni 1992 til juni 1993 fant at prevalensen av 

hepatitt C-virus blant gravide er 0,7 %, som regnes overraskende høy (16). 

Retningslinjer for svangerskapsomsorg anbefaler ikke rutinemessig undersøkelse for 

hepatitt C-virus hos gravide. 

HIV 

Hiv smitter hovedsakelig seksuelt og via blod. Prevalensen av hiv-infeksjon blant 

gravide kvinner ligger på 4,5 per 100 000 i Norge (7). Smitten kan overføres fra mor 

til barn ved fødselen, og det kan skje under hele svangerskapet. Gravide anbefales å 

la seg teste for HIV-virus. Hiv-positive gravide behandles av spesialisthelsetjeneste. 

Rubella 

Rubella er en mild virussykdom som forårsakes av rubellaviruset. Risikoen for 

fosterskader er ca. 90 % hvis moren blir smittet i løpet av de første åtte til ti ukene av 

svangerskapet. Rubella er en svært sjelden sykdom i Norge, men det antas at 5-10 

% av fertile kvinner ikke er immunisert mot rubella (7). 

Syfilis 

Syfilis er en seksuelt overførbar sykdom, og forekomsten i Norge er lav. Syfilis 

forårsakes av bakterien Treponemapallidum, som kan passere placenta i hele 

svangerskapet. Hvis en gravid kvinne har syfilis, foreligger en høy risiko for 

overføring av smitte til fosteret. Medfødt syfilis kan føre til abort, perinatal død, 
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medfødte misdannelser og lav fødselsvekt. Alle gravide i Norge tilbys en 

rutinemessig test for syfilis ved første svangerskapskontroll. 

Toksoplasmose 

Toksoplasmose forårsakes av parasitten Toxoplasmagondii. De vanligste 

smittekildene i Norge er ufullstendig varmebehandlet kjøtt, uvaskede grønnsaker og 

frukt. Direkte kontakt med katteavføring kan også føre til smitte. Katteavføring kan 

være infeksiøs i opptil to år. Infeksjon med toksoplasmose fører sjelden til sykdom, 

men hos gravide kan infeksjonen føre til alvorlige konsekvenser. Parasitten kan 

overføres til fosteret, der den kan gi skader på sentralnervesystemet og svekket syn. 

Infeksjonen er ofte asymptomatisk, men influensalignende symptomer kan 

forekomme. Ved smitteoverføring tidlig i svangerskapet øker risikoen for alvorlig 

skade, fosterdød eller spontanabort. Det anbefales ikke rutinemessig screening for 

toksoplasmose for gravide i Norge. 

Herpes genitalis 

Herpes virus forårsaker vesikler som oppstår på vulva, i vagina eller på cervix. 

Blemmene utvikler seg til smertefulle sår, spesielt ved primærinfeksjon. 

Asymptomatisk infeksjon er vanlig. Gravide kvinner som får utbrudd av herpes 

genitalis for første gang i dagene nær fødselstermin skal henvises til 

spesialisthelsetjenesten. 

 

1.1.2.3. Hypertensjon i svangerskapet 

7-10 % av alle gravide har hypertensjon og hypertensjonsassosierte komplikasjoner. 

Etiologien er ofte ukjent og derfor vanskelig å inndele i ulike grupper. I praksis brukes 

følgende inndeling: 

1. Kronisk hypertensjon (pre-eksisterende hypertensjon). 

2. Svangerskapsindusert hypertensjon. 

3. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning). 

4. HELLP-syndrom og eklampsi (1). 

Alle disse tilstandene er forbundet med økt morbiditet og mortalitet både for mor og 

barn. 
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Grenseverdien for normalt blodtrykk i Norge er satt til 140/90 med mer Hg. Hvis 

systolisk trykk er 140 eller mer og diastolisk trykk er 90 eller mer, kalles det 

hypertensjon. Hvis høyt blodtrykk er til stede allerede før kvinnen blir gravid eller 

viser seg før uke 20 i svangerskapet, kalles det kronisk hypertensjon. Denne typen 

hypertensjon påvises hos 1-2 % av alle gravide. Kronisk hypertensjon er ikke en 

risikofaktor for den gravide så lenge blodtrykket er under kontroll. 

Svangerskapsindusert hypertensjon er høyt blodtrykk under svangerskapet hvis det 

viser seg etter uke 20 av svangerskapet hos en tidligere normotensiv kvinne, og det 

finnes ikke proteiner i urin. Hvis blodtrykket ikke normaliseres innen 6-12 uker etter 

fødselen, er det en kronisk hypertensjon. Denne tilstanden er ikke farlig for mor og 

barn, men trenger oppfølging med tanke på preeklampsi. 

Preeklampsi er hypertensjon som ses etter uke 20 i svangerskapet, kombinert med 

proteiner i urin. Blodtrykk skal være mer enn 140/90 ved minst to målinger med seks 

timers mellomrom. Proteinuri er mer enn 0,3 g/døgn. Selv om preeklampsi utvikler 

seg hos kun 2-4 % av gravide, kan det være en livstruende tilstand for både mor og 

barn. Preeklampsi er hovedårsaken til mødre dødelighet i Norge. Årsaken er ukjent, 

men den antas å være multifaktoriell. Preeklampsi er en placentasykdom som 

innebærer defekt utvikling av blodtilførselen til placenta. Eneste effektive behandling i 

dag er forløsning av svangerskapet, som kan være en vanskelig avgjørelse å ta. 

HELLP-syndromet regnes som en spesiell form for preeklampsi: Hemolyse, 

patologiske leverfunksjonsprøver (Elevated Liver enzymes) og trombocytopeni 

(LowPlatelets). Tilstanden er sjelden, men forekommer hyppigere enn eklampsi. 

Typiske symptomer er smerter i epigastriet eller under høyre kostalbue, kvalme og 

brekninger. Dette er også en meget alvorlig tilstand der eneste behandling er å 

avbryte svangerskapet. 

Eklampsi er en tilstand som forårsaker generelle tonisk-kloniske kramper under 

graviditeten, under fødsel eller inntil ti dager etter fødselen. Andre sykdommer som 

epilepsi eller hjerneblødning må utelukkes. Eklampsi rammer kvinner med alvorlig 

preeklampsi. Graviditeten må avsluttes raskt med keisersnitt.  
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1.1.2.4. Kroniske sykdommer hos mor 

1.1.2.4.1. Diabetes mellitus 

 

Omtrent 25 000 nordmenn har diabetes type 1 (17). I 2009 ble 281 barn født av 

mødre med diabetes type 1 (18), og det ble oppdaget 354 nye tilfeller av diabetes 

type 1 hos barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år samme år. Kvinner med kjent 

diabetes mellitus bør planlegge svangerskapet veldig godt. Gravide diabetikere må 

holde streng kontroll på blodsukkernivået. Behandling av gravide og intens 

blodsukkerkontroll kan bedre prognosen for barn og mor. Barn av mødre med dårlig 

regulert diabetes får sterk fostervekst, kalt makrosomi, med økt subkutant fettvev og 

væskeretensjon. Disse barna er sårbare og kan få respirasjonsproblemer. Barn født 

av diabetiske mødre har høyere perinatal mortalitet, noe som delvis kommer av 

høyere forekomst av medfødte misdannelser. Dette skyldes metaboliske forstyrrelser 

før graviditeten er bekreftet. Derfor er det viktig for kvinner med diabetes å ha stabilt 

lavt blodsukkernivå før befruktningen. 

 

1.1.2.4.2. Astma 

Astma er en av de vanligste medisinske tilstander som kompliserer graviditet. 4,58 % 

av antall fødende hadde astma i 2009, ifølge Norsk fødselsregister (18). Studier har 

beskrevet at ved astma hos mor øker risikoen for tidlig fødsel, 

svangerskapsforgiftninger og lav fødselsvekt. Astma under svangerskapet kan 

påvirke fosteret på grunn av redusert oksygentilførsel. Gravide kvinner med god 

astmakontroll har som regel et normalt svangerskap, med lite eller ingen risikoøkning 

for komplikasjoner. Gravide med astma har større risiko for å få astmaanfall enn ikke-

gravide. Generelt kan man si at astma forblir uforandret under graviditeten for 1/3, 

forverres for 1/3 og bedres for 1/3 av gravide. Sykdommen i seg selv er en større 

trussel for fosteret enn behandlingen. Astmaanfall må behandles raskt for å hindre 

oksygenmangel hos fosteret. Det finnes ikke norske retningslinjer for behandling av 

gravide med astma. Man behandler gravide med astma på samme måte som andre. 

Anbefalte og godt dokumenterte medikamenter: 

- Inhalasjonssteroider (budesonid er har best dokumentasjon og anbefales i første 

rekke) 
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- Korttidsvirkende beta 2-agonister (Airomir, Bricanyl, Ventoline) 

- Theofyllin (19). 

 

1.1.2.4.3. Hypotyreose 

Hypotyreose er en tilstand der skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok av 

hormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3). Forekomsten er 5-6 % hos kvinner og 

1-2 % hos menn. Fordi hver eneste celle i kroppen bruker hormoner fra 

skjoldbruskkjertlene, kan hypotyreose bli alvorlig hvis det ikke behandles. 

Hypotyreose kan også påvirke og bli påvirket av svangerskapet, og kan påvirke 

fosterets hjerneutvikling. En annen viktig grunn til å ha skjoldbruskkjertelens nivåer 

sjekket er at mange symptomer på hypotyreose etterligner symptomer på graviditet, 

som tretthet, vektøkning og endring i menstruasjon. Syntetiske tyreoidahormoner er 

ikke skadelige for fosteret, og kvinner med hypotyreose bør fortsette med syntetiske 

hormoner under svangerskapet. Ofte må dosen av hormoner økes i løpet av 

svangerskapet. 

 

1.1.2.4.4. Revmatiske lidelser 

Revmatiske lidelser kan deles inn to grupper: Inflammatoriske systemsykdommer 

(hovedsakelig leddgikt og Bekhterev) og lidelser i muskel- og skjelettsystemet. 

Studier viser at leddgiktpasienter har normal fruktbarhet sammenlignet med friske 

kvinner (20). En kvinne som har leddgikt og som ønsker å bli gravid, bør planlegge 

graviditeten mens sykdommen er i en rolig fase. Det vil si i en periode hvor medisinsk 

behandling kan unnværes, og sykdomsaktiviteten er lav. Kvinner med 

artrittsykdommer må i noen tilfeller slutte med medisiner minst tre måneder før de 

planlegger å bli gravide. Ikke alle leddgiktpasienter reagerer likt på graviditet. Ca. 75 

% av pasientene opplever bedring av symptomene under graviditeten, de fleste i 

løpet av første trimester. Ca. 20 % av pasientene opplever ingen bedring, og ca. 5 % 

opplever en forverring. Årsaken til bedringen under graviditeten er ukjent. 

Barn født av kvinner med revmatiske lidelser har lavere fødselsvekt og blir født 

tidligere. Kvinner med revmatiske sykdommer tar oftere keisersnitt og har større 

risiko for dødfødte barn (21). 
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1.1.2.4.5. Epilepsi 

408 kvinner med epilepsi har fått barn i Norge i 2009 (22). Over 90 % av gravide med 

epilepsi gjennomfører normale svangerskap og fødsler, og får friske barn. Antall 

medfødte misdannelser er allikevel to til tre ganger hyppigere enn hos barn av mødre 

som er ikke-epileptikere. Antiepileptikabehandling må fortsettes under graviditeten. 

Hvis forebyggende behandling avbrytes, kan dette føre til stor risiko for både mor og 

foster, og denne risikoen kan være mer alvorlig enn risikoen for misdannelser. 

Generelt synker risikoen for misdannelser hvis gravide epileptikere behandles med 

monoterapi med lavest mulig dosering. Valproat og karbamazepin gir økt forekomst 

av nevralrørsdefekter, og alle antiepileptika kan føre til vitamin K-mangel hos fosteret. 

For å forebygge disse misdannelsene anbefales det å øke folsyretilskuddet til 4-5 

mg/dag til gravide epileptikere som står på valproat eller karbamazepin. Kvinner med 

epilepsi må planlegge graviditeten på forhånd i samarbeid med lege, slik hun kan 

starte med økt folsyretilskudd en måned før graviditeten. Høydose folsyretilskudd 

skal tas hele første trimester. K-vitamin gis 10-20 mg/dag siste måned før fødselen 

(23). 

 

1.1.2.4.6. Andre hjertelidelser 

Blodvolumet øker med ca. 50 % under graviditeten, og det er en voldsom belastning 

for hjertet. I seg selv er dette ikke et problem, så sant kvinnen ikke har en 

hjertesykdom. Som ved enkelte andre kroniske sykdommer hos kvinner, anbefales 

planlegging av graviditeten og vurdering av kardiolog før graviditeten er et faktum. 

Generelt inndeles hjertesykdommer i tre grupper i forbindelse med graviditet: 

- Hjertesykdommer uten betydning for graviditeten: Kvinner med vellykket operasjon 

av medfødt hjertefeil og kvinner med mild klaffelekkasje kan føde på vanlige 

fødeavdelinger under observasjon. 

- Hjertesykdommer med betydning for svangerskapet: Hjerteopererte kvinner med 

medfødte hjertesykdommer som gir lav oksygenmetning i blodet, for eksempel 

innsnevring av aortaklaffen, kan få barn via keisersnitt. 

- Hjertesykdom der graviditet bør unngås: Hjertesvikt ved moderat fysisk aktivitet og 

høyt blodtrykk i lungesirkulasjonen (24). 

Kontroll av gravide med hjertesykdommer må skje i samarbeid med kardiolog. Man 

må være oppmerksom på at visse medisiner, som angiotensin 2-hemmere, ACE-
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hemmere og warfarin, kan forårsake fødselsskader. Det er viktig å vurdere alternative 

medisiner hvis man ønsker å bli gravid. 

 

1.2. Fosterutvikling og teratologi 
 

1.2.1. Fosterutvikling 

Når eggcellen og spermien smelter sammen skjer befruktningen, og graviditeten 

begynner. Spermiene er befruktningsdyktige i én til to dager, mens eggcellen kan 

befruktes i 12-24 timer etter eggløsningen. Ved regelmessig menstruasjonssyklus 

finner eggløsningen sted to uker etter siste menstruasjon. Et befruktet egg har 46 

kromosomer (46,XX eller 46,XY), den ene halvparten fra moren (23,X) og den andre 

halvparten fra faren (23,X eller 23,Y). Fosterutviklingen deles inn i tre perioder: 

1. Celledelingsperioden 

2. Embryonalperioden 

3. Fosterperioden 

Den første celledelingen skjer ca. 24 timer etter befruktningen. Videre skjer den med 

ti til tolv timers mellomrom. I denne perioden øker celletallet, men celledifferensiering 

finner ikke sted i denne perioden. En ukes tid etter befruktningen oppstår en 

væskefylt hule (blastocel) i celleklumpen, som nå kalles blastocyst. Ved niende til 

tiende dag implanteres blastocysten i livmorslimhinnen. Det befruktede egget har 

funnet sitt første hjem. Etter implantasjonen begynner neste periode i 

fosterutviklingen. 

2. Perioden til og med sjette uke kalles embryonalperioden. Slutten på 

embryonalperioden markerer starten på celledifferensieringen. Cellene utvikler 

forskjellige egenskaper og omdannes til tre cellelag: Ektoderm, endoderm og 

mesoderm. Fra de tre lagene dannes de forskjellige organene:  

- Ektoderm gir opphav til hud inklusive hår og negler, samt hele nervesystemet. 

- Endoderm danner epitelbekledningen med tilhørende kjertler i mage- og 

tarmkanalen.  

- Mesoderm omdannes til bindevev, beinvev, muskelvev og flytende vev. 
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De fleste organsystemene er dannet ved slutten av sjette uke etter befruktningen, og 

den 22. dagen etter befruktningen slår hjertet de første spede slag. Embryoet likner 

et menneske og kalles etter denne tiden et foster. Menneskets evolusjon gjenspiller 

seg i utviklingen av embryoet. Som jeg husker fra biologitimene på skolen - 

“Ontogenes gjentar filogenes”. 

Foster kalles foetus på latinsk og betyr avkom. Fosteret er nå ca. tre cm langt og 

vokser hurtig frem mot uke 20. Fra uke 20 er fosteret ca. 25 cm langt, og har vokst 

halvparten av sin lengde dersom svangerskapet går til termin. Etter det vokser 

fosteret litt langsommere. De ytre kjønnsorganene er synlige ved ca. niende uke. Ved 

ca. tolvte uke kan fosterets kjønn anes. Hjerneutviklingen skjer spesielt raskt mellom 

tiende og 20. fosteruke. Da dannes det 100 000 nye nerveceller hvert eneste minutt. 

Fosteret begynner med pustebevegelser fra ca. 13. uke, og lungeblærene forsetter å 

øke i antall frem til fødselen. Føtter og tær er helt ferdig frem mot tiende uke, og 

hender er helt utformet ved tolvte uke. 

Et normalt svangerskap varer i gjennomsnitt 270 dager, og mellom 37. og 42. 

svangerskapsuke blir barnet født. 

 

1.2.2. Teratogenese 

Teratogenese og teratologi stammer fra det greske ordet teratos, som betyr monster. 

Teratologi ble grunnlagt av Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) (25) og er 

vitenskapen som studerer årsakene til opprinnelser, dannelsesmekanismer og 

presentasjoner av medfødte misdannelser. Medisinsk teratologi har fokus på de 

kliniske presentasjonene og diagnostiseringen av misdannelser, samt utvikler 

metoder for forebygging og behandling. 

Teratogenes er opprinnelsen til en fostermisdannelse under påvirkning av teratogene 

faktorer (stråling, kjemikalier, medisiner, infeksjoner, miljøfaktorer). Teratogener er 

stoffer som kan skade et foster som inntil da har utviklet seg normalt. 

Misdannelser, dvs. teratogene effekter, kan oppstå som anatomiske defekter eller 

funksjonelle forstyrrelser av organer (biokjemiske og funksjonssvikt). Disse 

anatomiske og strukturelle misdannelsene kan være synlige ved fødselen, eller de 

diagnostiseres senere i livet, som f. eks. defekter i mental utvikling. Barn med store 
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misdannelser ser man i ca. 3 % av alle fødsler, og 3 % av nyfødte vil ha 

misdannelser senere i livet (26). Generelt regner man med at alvorlige misdannelser 

forekommer hos 2-3 % av alle barn, og denne verdien kalles “bakgrunnsrisiko”. De 

aller fleste tilfellene (65-75 %) har multifaktorell eller ukjent årsak, 20-25 % regnes å 

være genetisk betinget (kromosomal og noen gendefekter), og 10 % skyldes 

miljøfaktorer (legemidler, toksiner, infeksjoner, mekanisk påvirkning) (26). 

Til tross for at mange gravide er engstelige for at legemidler skal skade barnet deres, 

er det kun 1 % av tilfellene som skyldes teratogen effekt av legemidler, kjemikalier 

eller stråling (27). Selv om det stadig kommer nye legemidler på markedet, har 

bakgrunnsrisikoen ikke endret seg over de siste femti årene (28). 

Frykten blant gravide for at legemidler skal skade barnet deres har en historisk 

begrunnelse. Mange har hørt om talidomidkatastrofen på 1960-tallet, hvor gravide 

brukte legemiddelet talidomid som sovemedisin eller mot svangerskapsrelatert 

kvalme. Mange barn ble født uten ben eller armer. Senere ble bevisstheten rundt 

mulige skadevirkninger av legemidler stor. Dette har ført til at alle nye legemidler må 

testes for teratogen effekt. Mengden av stoff på internett og i blader og aviser kan 

virke skremmende på mange. Overdreven frykt for bruk av legemidler kan være 

uheldig; nytte skal alltid veies opp mot risiko. Ved bruk legemidler under 

svangerskapet må en ta hensyn til helsen til både kvinnen og fosterets utvikling. 

Studier må utføres for å oppdage eventuelle teratogene legemidler. Av etiske årsaker 

blir ikke gravide kvinner inkludert i kliniske studier ved utprøving av nye legemidler. 

Kvinnen selv må bestemme om hun vil delta i en forskningsstudie (29). 

Alle legemidler og naturlegemidler som det gis markedsføringstillatelse til i Norge får 

en preparatomtale som blir godkjent av Legemiddelverket (30). Det er EU som har 

foreslått standardtekster i preparatomtalen ved godkjenning av nye legemidler. Punkt 

4.6 i preparatomtalen er “Graviditet og amming”, og tekstene bygger på dyrestudier, 

farmakologiske studier og tilgjengelige epidemiologiske studier av virkestoffet.  

Fødselsregisteret i Norge ble innført i 1967. Tilleggsopplysninger ble innført i 1998 og 

omtaler bruk av legemidler under svangerskapet, røyke- og alkoholvaner, mors bruk 

av multivitaminer og folsyre før og under svangerskapet (31). 
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Man vet at de fleste legemidler passerer placenta, og at fosteret selv metaboliserer 

og utskiller legemidler i liten grad. Typen misdannelser som kan oppstå, avhenger av 

når i svangerskapet påvirkningen skjer, konsentrasjonen av medisinen, varigheten av 

eksponeringen, og administrasjonsveien (32). 

Tidspunktet for eksponeringen av legemiddelet har stor betydning. De strukturelle 

misdannelsene skjer ofte under embryonalperioden i første trimester, fra tredje til 

åttende uke etter befruktningen. 

Den første perioden av fosterutviklingen varer fra befruktning til implantering av 

blastocysten i uterus. En blastocyst har store kompenserende og adaptive 

egenskaper. Hvis et stort antall celler blir skadet, dør embryoet. Hvis bare noen av 

cellene blir skadet, blir ikke videreutviklingen av blastocysten brutt. Dette kalles “alt 

eller ingenting”-effekten. Skader på det befruktede egget inntil ca. tre uker etter 

befruktning fører som oftest til spontanabort, mens senere skader kan forårsake 

abort eller strukturelle misdannelser (33). 

Føtalperioden er perioden fra åttende uke til fødselen. Misdannelser i denne 

perioden er ikke typisk. Hjernen er i kontinuerlig utvikling, og påvirkninger fra 

teratogene legemidler kan føre til defekter i mental utvikling. 

Det er ikke mulig å fastslå om et legemiddel eller virkestoff kan være skadelig for 

fosteret bare ved å kjenne dets kjemiske struktur, virkningsmekanisme og passasje 

gjennom placenta. Dyrestudier kan gi viktig informasjon om teratogene effekter av 

legemidler, men slike studier fanger ikke opp alle legemidler som forårsaker en mulig 

risiko for mennesker. 

På grunn av den praktiske betydningen blir det gjort forsøk på å klassifisere 

legemidler etter deres teratogene potensiale. Norsk legemiddelhåndbok for 

helsepersonell 2010 har valgt å skille mellom fire kategorier: 

1. Legemidler som med stor sannsynlighet kan antas å ikke være teratogene eller ha 

andre uheldige virkninger under graviditet:  

- penicilliner 

- cefalosporiner 

- paracetamol 
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- lokalanestetika 

- førstegenerasjons antihistaminer 

- kromoglikat 

- antacida 

- jernpreparater 

- folat 

2. Legemidler som det ut fra de tilgjengelige opplysninger ikke kan trekkes sikre 

konklusjoner om:  

- benzodiazepiner 

- antipsykotika 

- nitrofurantoin 

- trimetoprim 

- adrenerge beta2-reseptoragonister 

- fenylpropanolamin 

- p-piller 

- flyktige anestesimidler 

- klorokin 

3. Legemidler som med sikkerhet eller stor sannsynlighet er teratogene:  

- diverse cytostatika 

- androgener/anabole steroider 

- antiepileptika 

- retinoider 

- perorale antikoagulantia 

- aminoglykosider 

- tetracykliner 

- ACE-hemmere 

4. Legemidler som kan skade det nyfødte barnet om det gis i siste del av 

svangerskapet eller under fødsel:  

- narkosemidler 

- opiodanalgetika 

- hypnotika 
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- sedativa 

- antipsykotika 

- NSAIDs 

- betareseptorantagonister 

- glukokortikoider 

- antityreoide midler 

- kloramfenikol 

- perorale antikoagulantia 

- ACE-hemmere 

- sulfonamider (33) 

 

USA har sitt eget kategoriseringssystem for legemidler: FDA (United States Food and 

Drug Administration), hvor legemidler plasseres i ulike grupper avhengig av kjent 

sikkerhet ved bruk under svangerskapet. Russland har ikke sitt eget 

kategoriseringssystem, og russiske leger forholder seg til det amerikanske 

kategoriseringssystemet.  

 

1.3. Holdninger og risikopersepsjon. 

Mange gravide er engstelige for at legemidler kan skade barnet. Undersøkelser har 

vist at frykten ofte er ubegrunnet (34). Det kan være mange årsaker til at gravide har 

en overdreven oppfatning av hvor farlige legemidler eller kjemikalier er for fosteret. 

Frykten har en historisk begrunnelse. Mange har hørt om talidomidkatastrofen på 

1960-tallet, hvor gravide brukte legemiddelet talidomid som sovemedisin eller mot 

svangerskapsrelatert kvalme. Mange barn ble født uten ben eller armer. Senere ble 

bevisstheten rundt mulige skadevirkninger av legemidler stor. Dette har ført til at alle 

nye legemidler må testes for teratogen effekt. Mengder av stoff på internett og i 

blader og aviser spiller sin skremmende rolle. Overdreven frykt for bruk av legemidler 

kan være uheldig; nytte skal alltid veies opp mot risiko. Ved bruk legemidler under 

svangerskapet må en ta hensyn til helsen til både kvinnen og hennes fosterutvikling. 

Studier må utføres for å oppdage eventuelle teratogene legemidler. Av etiske årsaker 

blir ikke gravide kvinner inkludert i kliniske studier ved utprøving av nye legemidler. 

Kvinnen selv må bestemme om hun vil delta i en forskningsstudie (29). 
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En studie ble utført blant 1793 kvinner i perioden september 2008-oktober 2008 i 

Norge (34). Kvinnene svarte på spørsmål via fire nettsider for gravide. Disse 

kvinnene ble bedt om å vurdere hvor farlig de trodde forskjellige legemidler, røyking, 

inntak av alkohol, matvarer og andre substanser var. Kvinnene har vurdert alle 

stoffene på en skala fra 0 (trygt å bruke) til 10 (alltid fosterskadelig). Nesten 90 % 

hadde en riktig vurdering av risiko for fosterskader. Legemidler mot depresjon og 

sovemedisiner ble vurdert farligere enn talidomid. 69 % av kvinnene svarte at de 

bevisst hadde unnlatt å ta et legemiddel på grunn av graviditeten. 84 % hadde brukt 

ett eller flere legemidler under svangerskapet. 

En annen studie viste at de fleste gravide hadde en positiv holdning til 

legemiddelbruk generelt (35). 41 % av kvinnene mente at hvis leger hadde mer tid, 

ville de ha forskrevet færre legemidler. 87 % av deltakerne mente at de hadde 

høyere terskel for legemiddelbruk i svangerskapet. Nesten halvparten av kvinnene 

var mer i tvil om å bruke urtemedisiner under svangerskapet enn vanlige legemidler. 

Denne studien har kartlagt sammenhengen mellom kvinnens yrke og utdanning og 

hennes holdninger til legemiddelbruk under svangerskapet. Hjemmeværende kvinner 

var mest positive, mens kvinner som hadde helserelaterte yrker var mest negative til 

urtemedisiner under svangerskapet. Kvinner med lavere utdanning var mest positive 

til urtemedisiner, mens kvinner med høyre utdanning var mest positive til 

konvensjonelle legemidler. 

Det er flere norske studier som har undersøkt holdninger til urtemedisiner 

(36,37,38,39). Studiene viste at 70 % av gravide mente at urtemedisiner gir mindre 

bivirkninger enn legemidler, fordi de er naturlige midler. Videre argumenterte 10 % for 

at sikkerheten av urtemedisiner ikke er godt nok dokumentert, 60 % mente at 

urtemedisiner kan brukes under svangerskapet, og 55-65 % var enige i at gravide 

bør foretrekke å bruke urtemedisiner fremfor konvensjonelle legemidler. 

 

1.4. Etterlevelse i svangerskapet (compliance) 

Ordet «etterlevelse» kommer fra engelsk «adherence». Etterlevelse handler om at 

pasienten tar legemidlene på den måten legen har forskrevet. «Adherence « har i 

økende grad erstattet ordet «compliance», som antyder at pasienter bør adlyde 

legens anbefalinger. 
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Generelt mellom en tredel og halvparten av kroniske syke fraviker 

legemiddelbehandlingen i større eller mindre grad. Kvinner utviser ofte forsiktighet 

med legemiddelbruk under svangerskapet. Som tidligere nevnt, i en studie 

rapporterte 87 % av kvinnene at de hadde en høyere terskel for legemiddelbruk 

under svangerskapet. Selv for alvorlige kroniske sykdommer som diabetes, astma og 

epilepsi, er mange kvinner engstelige for å bruke medisiner når de er gravide. Når 

det gjelder reseptfrie legemidler er dette av liten betydning, og nesten 60 % gravide 

brukte paracetamol under svangerskapet (35), mens når det gjelder legemidler 

forskrevet av en lege, er de fleste gravide skeptiske. Legene vet at en manglende 

etterlevelse er et underkjent problem. 

Det finnes ikke norske studier som har undersøkt etterlevelse under svangerskapet 

og i ammeperioden, og det er utført få studier på verdensbasis. En av studiene utført 

av Kinlayet al. fant at 87 % av kvinnene som hadde fått forskrevet antibiotika mot 

mastitt, ikke tok kuren ut (40). 

I en annen studie der etterlevelse hos ammende kvinner ble undersøkt, fant forskere 

at totalt ca. 15 % av ammende som ble forskrevet antibiotika, ikke tok behandlingen 

(41). Dette ble klassifisert som dårlig etterlevelse. 7 % av kvinnene ble klassifisert 

med god etterlevelse. De tok legemidlet, men valgte å slutte med amming. 

Resultatene viser at en av fem kvinner som fikk forskrevet et antibiotikum enten ikke 

tok legemiddelet eller de stoppet å amme. Blant kvinnene som ble klassifisert med 

god etterlevelse, vet man ikke om anbefalt dosering ble fulgt eller om antibiotikakuren 

ble fullført. Man vet at kvinner som avbryter amming i en periode, kan miste evnen til 

å gjenoppstarte ammingen på et senere tidspunkt.  

En annen studie utført av Ruggieroet al. har undersøkt etterlevelse hos totalt 49 

gravide kvinner, hvor 68 % hadde diabetes type 1 og ca. 32 % hadde diabetes type 2 

(42). Av de gravide kvinnene som stod på insulinbehandling, oppga 12-14 % at de 

ikke fulgte insulinregimet slik det ble anbefalt av legen. Forskere mener at manglende 

etterlevelse kan føre til at ukontrollert diabetes øker faren for misdannelser hos 

fosteret (42). 

I perioden fra 1998 til 2000 ble en studie utført blant 26 gravide og 13 ikke-gravide 

kvinner for å undersøke etterlevelse i forhold til bruk av antiepileptiske legemidler i 

Wales (43). Bruken av de to antiepileptiske legemidlene lamotrigin og karbamazepin 
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ble undersøkt. I denne studien brukte forskere håranalyse. De fant at de ikke-gravide 

kvinnene hadde en signifikant høyere legemiddelkonsentrasjon i håret sammenliknet 

med de gravide kvinnene. Hos ca. 15 % av kvinnene ble det funnet lav eller ingen 

legemiddelkonsentrasjon i håranalysen. Forfatterne mener at dette er 

bekymringsverdig, med tanke på at epileptiske anfall kan medføre en fatal reduksjon i 

fosterets oksygentilførsel (43).  

 

1.5. Behov for informasjon hos gravide 

Studier viser at gravide og småbarnsmødre har et stort behov for informasjon om hva 

som er trygt (36). I en studie blant 1 793 kvinner, svarte sju av ti gravide at de har 

behov for informasjon om legemidler under svangerskapet (34). De vanligste 

informasjonskildene var legen (78 %), pakningsvedlegg (50 %), apotek (49 %) og 

internett (42 %). 

Når det gjelder bruk av urtemedisiner under svangerskapet, viser studier at familie og 

venner er «den mest brukte informasjonskilden» (37,38,39). Kvinner stilte ikke andre 

krav til den personen som ga informasjon enn at de kjente hverandre godt, og at 

denne personen har brukt preparatet uten noen ubehagelige opplevelser. Den nest 

mest brukte kilden var TV, radio, aviser, ukeblader og internett. Internett, spesielt for 

gravide, regnes som en svært viktig informasjonskilde. Dette fremkommer i en av de 

nye studiene. Samtidig er kvinner klar over at informasjon på internett kan variere i 

stor grad fra en kilde til en annen. Derfor ønsker de seg mest mulig informasjon fra 

forskjellige kilder for å få svar på sine bekymringer. En annen kilde, som 

internettforumer for gravide, ble nevnt som en populær og hyppig brukt kilde til 

informasjon. Der kan gravide og mødre dele sine erfaringer og stille spørsmål til 

helsepersonell.  

Studier viser at mange kvinner bruker forskjellige kilder, og i 25 % tilfellene 

samsvarer ikke informasjonen.  Når informasjonen ikke samsvarer, er den vanligste 

konsekvensen at kvinnen valgte å ikke bruke legemiddelet. 
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1.6. Farmakokinetikk i svangerskapet 

Farmakokinetikk beskriver hva kroppen gjør med et legemiddel. Når legemidler 

brukes for å behandle eller forebygge sykdom, må de gis i den dosen som er 

tilstrekkelig for å oppnå de ønskede effektene. Dette inkluderer fire viktige prosesser: 

absorbsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon. Faktorer som alder, kjønn og 

kroppsvekt kan påvirke farmakokinetikken. Farmakokinetikken kan også variere ved 

sykdom eller genetisk betingede tilfeller. 

Stort sett tåler gravide kvinner legemidler like godt som andre pasienter, men noen 

legemidler har en endret farmakokinetikk under svangerskapet, særlig i siste 

trimester. De fysiologiske endringene i kvinnens kropp under svangerskapet er 

beskrevet tidligere, i avsnittet 1.1.1. Den normale svangerskapets fysiologi. Disse 

endringene har stor betydning for farmakokinetikken under svangerskapet (33). 

 

1.6.1. Absorbsjon 

De fleste legemidlene inntas gjennom munnen og svelges, for så å absorberes fra 

tarmen. Gastrointestinal motorikk og blodstrømmen til innvollene er de viktigste 

faktorene som påvirker gastrointestinal absorbsjon (32). Man antar at progesteron 

fremkaller nedsatt tonus og reduserer motorikk i mage-tarmsystemet. Det kan 

medføre forsinket tømming av magesekken, og som en følge blir legemiddelets 

absorbsjon endret. Forsinket ventrikkeltømming fører til at det tar lengre tid før 

absorpsjonen starter, og langsom tømming av magesekken fremkaller langsom 

absorpsjon (44). Dette kan ha stor betydning ved tilstander hvor man trenger en rask 

terapeutisk effekt. Det er viktig å være oppmerksom på at svangerskapsrelatert 

kvalme og brekninger kan føre til at legemidlet ikke blir tilstrekkelig absorbert. 

Samtidig redusert tarmmotorikk gir imidlertid økt legemiddelabsorbsjon fra tarmen. 

 

1.6.2. Distribusjon 

Distribusjon er fordelingen av legemidler mellom ulike vev i kroppen ved 

distribusjonslikevekt, avhengig av distribusjonsvolumet.  Distribusjonsvolumet er et 

abstrakt begrep og kan defineres som forholdet mellom mengde legemiddel i 

kroppen og plasmakonsentrasjonen ved distribusjonslikevekt (45). Når 

distribusjonsvolumet er stort, gjenfinnes mesteparten av legemidlet i ulike vev utenfor 
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blodet. Når distribusjonsvolumet er lite, gjenfinnes mesteparten av legemidlet i 

plasma. Under svangerskapet øker væskevolumet, dels som plasmavolum, dels som 

ekstracellulær væske. Blodvolumet øker til ca. 50 %, og en gjennomsnittlig total 

økning av væskevolum er 8 l. Som følge av plasmavolumøkningen reduseres 

plasmaproteinkonsentrasjonen.  Et således økt væskevolum endrer 

legemiddeldistribusjonen, og kan redusere plasmakonsentrasjonen av flere 

legemidler. Det tas også hensyn til endret proteinbindingsgrad av legemidler under 

svangerskapet. Et legemiddel finnes i kroppen i to tilstander: fritt, og bundet til 

plasmaproteiner, som er albuminer. Kun ikke- bundne legemidler har farmakologisk 

effekt. I løpet av svangerskapet faller albuminproduksjonen betydelig, noe som kalles 

fysiologisk hypoalbuminemia. Dette fører til økt konsentrasjon av frie legemidler. Det 

forventes økt farmakologisk effekt hos gravide. Samtidig blir mer fritt legemiddel 

tilgjengelig for metabolisme og eliminasjon, og den samlede effekten er uendret 

konsentrasjon av fritt legemiddel (46). 

 

1.6.3. Metabolisme 

Metabolisme i leveren er hovedveien for de lipidløselige legemidlene. I løpet av 

svangerskapet øker blodgjennomstrømning til lever. Et viktig enzymsystem som 

deltar i metabolismen av legemidler er cytokrom P450 (CYP)-systemet. Kapasiteten 

til de enkelte CYP-enzymene varier fra individ til individ, og graviditet kan også 

påvirke individets evne til å omsette legemidler. Aktiviteten av cytokrom P450 

enzymer endres betydelig under svangerskapet. Metabolisme via CYP2D6 og 

CYP3A4 øker, noe som kan medføre behov for høyre doser av legemidler. CYP1A2-

metabolisme reduseres med 30 % i gjennomsnitt, og da har gravide behov for 

redusert dose av visse legemidler (47). 

 

1.6.4. Eliminasjon 

I løpet av svangerskapet øker blodforsyningen til nyrene med 30-50 %. Dette fører til 

at den glomerulære filtrasjonen øker tilsvarende. Renal ekskresjon er den viktigste 

eliminasjonsvei for vannløselige legemidler med begrenset lipidløselighet. Dermed 

elimineres vannløselige legemidler mer effektivt når den glomerulære filtrasjonen 

øker. I noen tilfeller, f.eks. ved alvorlige infeksjoner og infeksjoner med mindre 
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følsomme bakterier, kan det være behov for høyre doser med antibiotika som har 

renal utskillelse i større grad (feksfenoksymetylpenicillin, amoksicillin) til gravide (48). 

I praksis er det sjelden behov for doseøkning av vannløselige legemidler under 

svangerskapet(49). 

 

1.6.5 Monitorering 

Flere legemidler viser lavere serumkonsentrasjon hos gravide enn hos ikke-gravide. 

Serumkonsentrasjonsmåling gir totalkonsentrasjon av legemidler, men lavere 

totalkonsentrasjon betyr ikke nødvendigvis lavere konsentrasjon av fritt, aktivt 

legemiddel. Serumkonsentrasjonsmåling er særlig viktig for legemidler med et smalt 

terapeutisk vindu, dvs. der forskjellen mellom konsentrasjonen som gir ønsket klinisk 

effekt og konsentrasjonen som gir bivirkninger, er liten. De fleste antiepileptika, 

antidepressiva og digitoksin har et smalt terapeutisk vindu. Enkelte pasientgrupper 

kan ha særlig nytte av konsentrasjonsmålinger, blant annet barn, eldre, gravide og 

ammende (50).  De fleste legemidler har et bredt terapeutisk vindu, og de 

farmakokinetiske endringer under svangerskapet fører ikke til at gravide blir 

underdosert eller overdosert. «Likevel er det sjelden grunn til å øke dosene utover 

dem som brukes hos ikke-gravide» (33). 

 

1.7. Svangerskap og legemiddelbruk i Norge og Russland. 

 

Svangerskapsomsorg i Norge og Russland. 

Begrepene svangerskapsomsorg og svangerskapskontroll brukes ofte om hverandre. 

Som del av et forebyggende helsearbeid som tilbyr råd og veiledning til gravide, er 

imidlertid svangerskapsomsorg et mer omfattende begrep. Ordet 

svangerskapskontroll brukes om de enkelte konsultasjonene, og dreier seg mer om 

den gravides helse, magemål, fosterutvikling og så videre. Svangerskapsomsorgen 

ser på gravide og hennes familie som en helhet, og inkluderer stimulasjon til egen 

omsorg ved for eksempel endring av livsførsel, røykeslutt, redusert alkoholkonsum 

og narkotikakontroll. 
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“Begrepet svangerskapsomsorg omfatter det totale tilbudet kvinnen får fra 

helsetjenesten gjennom graviditeten i form av psykososial støtte, veiledning, 

informasjon, forebyggende tiltak, undersøkelser og screening”(3). 

Svangerskapsomsorgen i Russland og Norge har mange fellestrekk. 

 

1.7.1. Svangerskapsomsorg i Russland 

Det russiske helsevesenet i dag er etterfølgeren av det sovjetiske helsevesenet. Det 

er utformet for å sikre konsekvente modeller på omsorg gjennom en rekke sentralt 

fastsatte retningslinjer, såkalte ”prikazer”. Slike “prikazer” bestemmer normene for 

bemanning, utstyr og medisinsk framgangsmåte i alle statlige 

helsetjenesteinstitusjoner (51). 

 Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg blir utgitt av det russiske 

Helsedirektoratet. “Prikaz” № 662 fra 14. september 2006 godkjenner standarten på 

omsorg for friske kvinner med normale svangerskap. Denne standarden inneholder 

en liste over de grunnleggende medisinske undersøkelser og kontroller (52). 

Russland har et omfattende, men underfinansiert nettverk av antenatalklinikker, 

gynekologiske sykehus, fødeavdelinger og sykehus med høy bemanning. Ifølge 

russisk statistikk fantes 11 000 slike institusjoner i hele landet i 2009 (53). 

Alle russiske statsborgere har en gratis obligatorisk medisinsk forsikring. Denne 

forsikringen gir rett til grunnleggende medisinsk hjelp uten kostnad til de som trenger 

det. 

De fleste kvinner som mistenker at hun er gravid søker en gynekolog. Etter 

undersøkelsen forskriver legen de testene som bekrefter eller avkrefter graviditeten. 

Hvis en kvinne virkelig er gravid, bør hun registrere seg i en antenatal klinikk og må 

ta ytterligere tester. Basert på disse testene, samt informasjon om tidligere og 

nåværende sykdommer, kan gynekologen henvise kvinnen til en annen spesialist. 

F.eks. bør gravide kvinner som plages av allergi henvises til en lege-allergolog. Hvis 

kvinnen allerede tar medisiner mot en viss sykdom, bør hun ta kontakt med legen 

som overvåker hennes sykdom. Etter dagens retningslinjer har gravide som er over 

35 år, rett til å få undersøkt fosteret spesifikt med tanke på alvorlige utviklingsavvik 

og kromosomfeil.   



41 

 

I svangerskapsomsorgen spiller svangerskapskontrollene en sentral rolle. 

Svangerskapskontroll utføres som regel av en gynekolog ved en antenatalklinikk. 

Hensikten med antenatalklinikken er tidlig prenatal dekning av gravide medisinsk 

tilsyn. Gravide kvinner bør registrere seg på grunn av svangerskapet til 12. 

svangerskapsuke. Dette gir mulighet for tidlig diagnostisering av ekstragenital 

patologi og vurdere videre forlengelse av svangerskapet, samt vurdere risikonivået 

og behov for behandling. 

Observasjon i antenatalklinikk utføres som regel av gynekolog. I tilfeller der 

gynekolog er vanskelig tilgjengelig må denne observasjonen utføres av en 

allmennlege. Ved komplikasjoner under svangerskapet blir kvinnen selvfølgelig 

prioritert henvist til gynekolog og spesialist. Ifølge “prikaz” № 662 for friske gravide 

med normale svangerskap, anbefales følgende basisprogram med 

svangerskapskontroller, undersøkelser og tester: 

1. Svangerskapskontroller av gynekolog – ikke færre enn ti ganger. 

2. Spesialundersøkelser av allmennlege, tannlege – ikke færre enn 3 ganger 

(hvert trimester). 

3.  Kontroll av ØNH og øyelege – ikke færre enn 2 ganger. 

4.  Andre spesialister – ved medisinske indikasjoner.  

5. Ultralyd undersøkelse – i 11. til 14., 20. til 22. og 32. til 34. svangerskapsuke. 

6. Screening – 2 ganger: 

a.  Duotest fra10. til 14. svangerskapsuke. Her måles PAPP-A 

(Pregnancy-Associated Plasma Protein A) og fritt beta-hCG (chorion-

gonadotropin). 

b. Trippeltest. Her måles konsentrasjonen av stoffene beta-hGC, AFP 

(alfa-feteprotein) og østriol. 

7. Blodtest og Rh-faktor – en gang. 

8. Blodsukker – minst en gang, og etter medisinsk forhold. 

9. Koagulasjonstest – en gang. 

10. Prøver på HIV, hepatitt B og C, syfilis – en gang. Prøver for HIV og syfilis bør 

gjentas i 30. og 38.svangerskapsuke. 

11. Urinprøver – rutinemessig 10-12 ganger. 

12.  Ordinær blodprøve –tas rutinemessig, ikke færre enn tre ganger.   

13. Biokjemisk blodtest (utvidet) – bør tas minst tre ganger. 
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14. Mikroskopi av vaginalsekret – minst tre ganger.  

For et ukomplisert svangerskap vil besøksplanen til antenatalklinikken se omtrent slik 

ut: 

- i første halvdel av svangerskapet – minst en gang per måned. 

- etter 20 uker – to ganger i måneden. 

- etter 30 uker – en gang hver tiende dag (54). 

 

Ultralyd undersøkelse 

Ifølge Helsedepartementets forskrifter går nesten alle gravide kvinner gjennom en 

ultralydundersøkelse minst tre ganger i løpet av hele svangerskapet, forutsatt at 

kvinnen har registrert seg i en antenatalklinikk før 12. svangerskapsuke. 

Ultralyd er en av viktigste metodene for diagnostisering under svangerskapet. Man 

kan få svar på mange spørsmål og identifisere visse avvik i fosterutviklingen. 

Verdens Helseorganisasjon anbefaler ultralydundersøkelse minst 3 ganger under 

svangerskapet. For mange kvinner i Russland blir denne undersøkelsen gjennomført 

oftere. Samtidig advares gravide mot misbruk av ultralyd på eget initiativ kun for å 

avklare babyens skjønn eller å anslå fosters størrelse og vekt. I Russland kan en 

gjennomføre forskjellige undersøkelser i privat klinikk uten henvendelse fra sin lege. 

Gravide kvinner i Russland går gjennom ultralydundersøkelser rutinemessig i 10.-14., 

20.-24. og 32-34. svangerskapsuke. 

Den første ultralydundersøkelsen 

Som sagt tidligere bør det tas ultralyd i 10.-14. svangerskapsuke. Hvis en nødvendig 

ultralyd utføres på et tidligere tidspunkt av svangerskapet, ofte opp til 10 uker, utføres 

den for å bekrefte svangerskapet. Det kan være nødvendig hvis kvinnen er plaget av 

menstruasjonsforstyrrelser før svangerskapet som gir forsinkelser av 

menstruasjonen, eller en forsinkelse av menstruasjon med negativ graviditetstest 

hjemme. Nedenfor er en liste over situasjoner som gir indikasjoner for ultralyd før 

10.svangerskapsuke: 

- vaginal blødning av varierende intensitet 
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- smerter i underlivet 

- mistanke om manglende utvikling av graviditet 

- abort i anamnese (spontanabort tidlig i svangerskapet, tidligere manglende 

utvikling) 

- graviditet som et resultat av assistert befruktning  

- føtale misdannelser i tidligere svangerskap 

- et mulig flerlingesvangerskap (denne situasjonen kan forventes hvis kvinnen 

har fått stimulering av eggløsning – innføring av store doser hormoner for å 

stimulere vekst og follikkelmodning). 

En av de viktigste årsaker til ultralyd i første trimester er mulighet til å kunne 

diagnostisere fosterets misdannelser på et tidlig tidspunkt. Noen ganger er 

misdannelser uforenlig med liv eller alvorlig invalidiserende for det ufødte barnet. 

Dersom det er mistanke om misdannelser av fosterets i første trimester må det 

utføres invasive metoder for å bekrefte eller avkrefte diagnosen med 

fostervannsprøve (amniocentese) eller prøvetaking av korionbiopsi. Tidlig 

oppdagelse av medfødte misdannelser i første trimester er også viktig av andre 

årsaker. Hvis det blir nødvendig å avbryte et svangerskap er skader som påføres 

kvinnens helse mye mindre enn en abort på et senere tidspunkt. 

 

Den andre ultralydundersøkelsen 

Under et normalt svangerskap utføres andre ultralyd i intervallet fra 20. til 

24.svangerskapesuke. Men fra 14. til 20. svangerskapsuke kan det utføres en ekstra 

ultralydundersøkelse, hvis det avsløres unormale endringer i hormonnivået i 10.-12. 

og 16.-18. svangerskapsuke (PAPP-A, beta-hCG og østriol). 

En av viktigste målene for ultralyd i andre trimester er også identifisering av medfødte 

misdannelser hos fosteret. I denne perioden av svangerskapet gjør ultralyd det mulig 

for legen å gjennomføre undersøkelsen mer detaljert og avdekke mulige forstyrrelser 

i fosterutviklingen, slik som størrelsen på foster, dennes organer og systemer (hjerte, 

lever, nyre, etc.). Det er svært viktig å studere tilstanden av morkaken 
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(tilstedeværelse av cyster, forkalkninger (små kalkavleiringer i placentavev), som kan 

forstyrre normal funksjon; vurdering fosterstørrelse, etc. Disse resultatene er viktige 

for framtidig veiledning av gravide kvinner. Ved andre ultralyd anslår legen 

fostervannsmengden som kan endres, redusere eller stige. Begge tilstander er 

ugunstige for graviditet og kan kreve ytterligere undersøkelser av mor. 

I perioden 22.-24. svangerskapsuke gjennomgår gravide Doppler-undersøkelse, som 

er en type ultralyd. Denne undersøkelsen gir verdifull informasjon om 

blodgjennomstrømningen i blodårene i morkaken, livmoren og fosteret. Avdekking av 

mulige brudd på ulike deler av blodsirkulasjonssystemet “mor-placenta-foster”, gjør 

det mulig å vurdere alvorlighetsgraden og gi prognose for videre svangerskapsløp.  

 

Den tredje ultralydundersøkelsen 

Som tidligere nevnt gjennomføres tredje ultralyd i intervallet fra den 32. til 34. 

svangerskapsuke. Doppler-undersøkelse bør ikke tas tidligere enn en måned ut i 

svangerskapet, fordi utvikling av eventuelle feil i blodsirkulasjonen skjer gradvis. Hvis 

det ses noen avvik (redusert blodstrøm i blodårene, vekstavvik hos foster) og kvinnen 

har behov for behandling, bør ultralyd og Doppler-undersøkelse gjennomføres etter 

behandlingen. Om nødvendig gjentas behandlingsopplegget og det tas flere 

ultralydundersøkelser. 

I tredje trimester er det fortsatt relevant å diagnostisere medfødte misdannelser hos 

fosteret. Selv om alle grove misdannelser blir oppdaget i en tidligere 

ultralydundersøkelse, kan noen misdannelser som f.eks. hydronefrose av ett eller 

begge nyrer og megaureter ikke diagnostiseres p.g.a ulike årsaker. Når det gjelder 

diagnostisering av en defekt, avhengig av alvorlighetsgrad, oppstår spørsmålet om 

akutt kirurgi rett etter fødselen for å redde babyens liv, eller en mulig kirurgisk 

operasjon ved et senere tidspunkt, dersom denne defekten ikke er farlig for babyens 

liv. I alvorlige tilfeller av misdannelser kan det gjennomføres et svangerskapsavbrudd 

før termin (før 40. svangerskapsuke med innføring av legemidler som fremmer tidlig 

fødsel). 
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Blodtest  

Ordinære blodprøver tas rutinemessig under svangerskapet, ikke mindre enn 3 

ganger: 

1. ved registrering 

2. i 18.svangerskapsuke 

3. i 30. svangerskapsuke 

4. i noen tilfeller før fødselen 

 

En blodprøve kan gi viktig informasjon om den kliniske tilstanden til en gravid kvinne. 

En ordinær blodprøve viser følgende målinger: 

-Hb (hemoglobin) 

- Erytrocytter 

- Trombocytter 

- Levkocytter: 

 - Eosinofiler 

 - Basofiler 

 - Nøytrofiler 

- Monocytter 

- Lymfocytter 

- Granulocytter 

- Senkning 

- Fargeindeks av blod 

- Biokjemisk blodprøve 

En biokjemisk blodprøve er annen prøve som bør tas under svangerskapet. Denne 

prøven kan hjelpe med å vurdere indre organers funksjoner. Den er ikke obligatorisk 

ifølge normative dokumenter av det russiske Helsedepartementet. Men mange 

gravide har kroniske sykdommer som pyelonefritt, kronisk kolecystitt, kronisk gastritt, 

etc. Siden et svangerskap er en stor belastning på alle fysiologiske funksjoner er det 

viktig å gjennomføre denne prøven i tide slik at legen skal kunne overvåke en akutt 
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forverring av kronisk sykdom. Den første prøven bør derfor tas ved registrering, og 

må gjentas i 18.-20. og 30. svangerskapsuke. Hvis det er nødvendig gjennomføres 

prøven på et annet tidspunkt. Denne blodprøven evaluerer en rekke metaboliske 

prosesser i morskroppen – karbohydrater, lipider og proteiner, funksjonen av 

urinveiene (nyre, blære), lever og galleblære. 

De viktigste målene er: 

- Glukose 

- Proteinsammensetning i blodet (albumin og protein fraksjon) 

- Serum ferritin 

- Jern (fastende) 

- Transferrin 

- Bilirubin 

- Urea 

- Urinsyre 

- Kreatin 

- Kolesterol 

- Blod elektrolytter (kalium, kalsium, natrium, magnesium) 

- ALAT 

- ASAT 

- Alkalisk fosfatase 

 

En av viktigste målingene er blodsukker (glukose). Spesielt oppmerksomhet bør gis 

til kvinner med høy KMI før graviditet og gravide med unormal vektøkning under 

svangerskapet, d.v.s. kvinner i risikogruppe for utbrudd av diabetes under 

svangerskapet (svangerskapsdiabetes). Det anbefales å ta biokjemiske blodprøver 

på tom mage. Det siste måltidet er minst 10 timer før prøvetaking. Man må unngå å 

spise fet, stekt, krydret og røkt mat 2 dager før analyse.   
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Prøver på HIV, hepatitt B og C, og syfilis. 

Dette er en obligatorisk blodprøve. Den bør tas første gang etter registrering i 

antenatalklinikken. Hvis det avdekkes hepatitt B eller C må kvinnen vises til lege med 

kompetanse i smittsomme sykdommer for behandling og overvåking av den gravide 

kvinnen. Prøver på HIV og syfilis må gjentas i 30. og 38. svangerskapsuke. 

Koagulasjonstest. 

Denne testen avslører forstyrrelser i hemostase og noen komplikasjoner i 

svangerskapet. Hemostase er et sett av komponenter av blodkar og blod som 

omfatter interaksjoner mellom karvegg, blodplater, koagulasjonssystemet og det 

fibrinolytiske system. Koagulasjonstest tas kun en gang ved registrering. Hvis 

oppdages noen avvik bør testen tas ved behov. 

Blodtype og Rh-faktor. 

Dette er engangstest og tas ved registrering i antenatalklinikken. Om kvinner har Rh-

faktoren må faren til barnet også ta Rh-faktorprøven. Dersom faren er Rh-positiv, må 

en Rh-negativ mor ta prøver månedlig for antistoffer og titer i opptil 20. 

svangerskapsuke. Etter 20. svangerskapsuke må testen tas en gang etter 2 uker. 

TORCH-infeksjon test. 

TORCH-infeksjon er forkortelsen for de vanligste intrauterine infeksjoner som er 

farlige for fosteret – Toxoplasma (toksoplasmose), Rubella (røde hunder), 

Cytomegalovirus(CMV) og Herpes (forkjølelsessår). Diagnosen fastsettes ved å 

undersøke blodet for antistoffer mot disse patogenene. Samtidig måles titere av 

antistoffer. Dersom kvinnen tester positivt, betyr det at kvinnen har hatt infeksjon 

tidligere i livet og dermed har immunitet. Men hvis antistoff titer til en bestemt 

infeksjon er svært høy og øker med tiden, er dette en indikasjon på at infeksjonen er i 

aktivitet. Klinisk sykdom kan ikke vises eller vises svakt, med uklare former, som kan 

være spesielt farlig for fosterutviklingen.  

TORCH-infeksjonstest tas ved første besøk av gravide på prenatalklinikken. Det er 

selvfølgelig vanskelig å forutsi antallet av slike prøver. Dersom legen oppdager et 

høyt titer av antistoffer til noen av disse infeksjonene, er det nødvendig å overvåke 

sykdomsløp og behandle. Til sist, TORCH-infeksjonstesten er ikke en del av de 
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obligatoriske undersøkelsene av gravide. Men gynekologer anbefaler sterkt å ta 

denne prøven. 

Tester for fosterets genetiske patologi. 

I de tidligere stadiene av svangerskapet, fra åtte-niende uke, er PAPP-A (placenta 

protein) i blodet av gravide en markør for fosterets genetiske patologi. Duotesten bør 

tas fra 10. til 14. svangerskapsuke. Her måles konsentrasjonen av to stoffer: PAPP-A 

(pregnancyassociated plasma protein A) og fritt beta-hCG (chorion-gonadotropin). 

En annen prøve, den såkalte trippeltesten, utføres senere i svangerskapet enn 

duotesten, vanligvis i 16.-20. svangerskapsuke. Her måles konsentrasjonen av 

stoffene beta-hCG, AFP (alfa-føteprotein) og østriol.   

Tyreoideahormoner. 

Sykdommer som hypotyreose og hypertyreose kan ha stor innvirkning på 

svangerskapet. Det er spesielt viktig hvis kvinnen hadde slike problemstillinger før 

svangerskapet. Slike kvinner skal følges opp i hele svangerskapet, men det er svært 

viktig i tidlig svangerskapet fordi normal utvikling av sentralnervesystemet avhenger 

av normal produksjon av tyreoideahormoner i fosterlivet. Det måles konsentrasjon av 

følgende hormoner: 

1. TSH-tyreoideastimulerende hormon 

2. T4- tyroksin 

3. T3- trijodtyronin 

4. antistoffer til tyreoglobulin 

Denne hormontesten er ikke obligatorisk, men de fleste leger anser at den er 

hensiktsmessig for alle gravide kvinner, fordi et stort antall kvinner ikke får 

tilstrekkelig jod tilførsel i kosten og symptomene er ofte uklare.  

Urinprøve 

Urinprøve tas rutinemessig 10-12 ganger under svangerskapet. I den første delen av 

svangerskapet en gang i måneden, og i den andre delen 2 ganger i måneden. Her 

måles følgende verdier: 
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- døgnmengden av urin   

- farge 

- gjennomsiktighet 

- pH 

- glukose 

- protein 

- bilirubin 

- ketonlegemer 

- urobilinoidy 

- epitelceller 

- levkocytter 

- sylindre 

- erytrocytter 

- mucus 

- salt 

- bakterier 

- tetthet 

 

Mikroskopi av vaginalt sekret. 

Inngår ofte som rutine i det første besøk i antenatalklinikken. Gjentas i 30. og 37.-38. 

svangerskapsuke. Ytterligere prøver vil avhenge av kliniske forhold. 

Bakteriologisk screening for seksuelt overførbare sykdommer. 

Hensikten med denne prøvetakingen er å oppdage sykdommer som 

klamydiainfeksjon, Herpes genitalis, mycoplasmosis, ureaplasma, urealitikum, 

cytomegalovirus, humant papilloma virus og Gardnerellavaginalis. Alle disse 

sykdommene krever behandling etter 16. svangerskapsuke. Prøven tas ved mistanke 

om seksuelt overførbare sykdommer uavhengig av gestasjonsalder.    
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Listen over obligatoriske prøver og tester er fastsatt av Helsedepartementet 

retningslinjer.     

 Gravide kvinner har rett til en rekke medisiner gratis: 

- folsyre 

- multivitamin 

- jern 

- kaliumjoditt 

- vitamin E-  

- kalsiumkarbonat 

 

 Listen justeres årlig av Helsedirektoratet (55). 

Svangerskapskontroller og tester som er fastsatt av Helsedirektorats retningslinjer er 

et obligatorisk minimum. Dette sikrer statsstøtte, slik at svake og utsatte grupper har 

lett tilgang til grunnleggende helsetjenester. En gravid kvinne kan nekte å ta enkelte 

undersøkelser mot betaling, men ikke de gratis grunnleggende. Skulle en gravid 

kvinne nekte å ta noen av disse testene, må hun framlegge et skriftlig avslag. I dette 

tilfelle har legen ingen rett til å insistere (56). 

Utfallet av graviditet og fødsel avhenger i stor grad av kvaliteten på overvåking under 

svangerskapet. Hensikten med antenatalklinikken er å gi en tidlig prenatal dekning av 

det medisinske tilsynet til gravide. Gravide kvinner bør registrere seg før 12. 

svangerskapsuke. Dette gir mulighet for tidlig diagnostisering av ekstragenital 

patologi og beslutning om videre bevaring av svangerskapet, samt vurdering av 

risikonivået og behandlingsbehov.   

Antenatalklinikker utfører visse funksjoner i et bredt område, som omfatter 

svangerskapskontroll og barselomsorg. En studie (51) fremlegger en bred variasjon i 

praksis, hvorav en del avviker betraktelig fra hva som regnes som velegnet praksis 

basert på internasjonale funn. Det varierer hvorvidt individuelle obstetrikere er 

innforstått med internasjonale resultater og funn. Mye skadelig og unyttig praksis er i 

vanlig bruk mens effektiv praksis ikke benyttes. Studier viser likevel 94-100 % bruk 

av svangerskapsomsorgen, og at 96,9 % av gravide kvinner ble konsultert av en 
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spesialist i indremedisin (57). Dette bekrefter tallene fra Goskomstat om at 97,9 % av 

gravide ble undersøkt av allmennlege i 2008 (58).  

Alle registrerte gravide får et “utvekslingskort for gravide”. Det er analogt til det 

norske “Helsekort for gravide” og en standardisert medisinsk journal. Alle data 

vedrørende graviditet må registreres i dette kortet. Kortet består av 3 deler: 

1. Data om graviditet – gynekologiske sykdommer, aborter, testresultatene i 

svangerskapet, ultralyd, konsultasjoner med spesialister osv. 

2. Data om selve fødselen (varighet, komplikasjoner) og barseltiden. 

3. Data om den nyfødte (vekst, kjønn, vekt, amming, vaksiner osv.) 

Dette kortet brukes delvis for statistisk materiale og delvis for finansiering av 

forskjellige helseinstitusjoner. Utvekslingskortet utstedes til gravide etter 

28.svangerskapsuke, og siden bør det alltid være med den gravide.  

Svangerskapsomsorgen inkluderer også svangerskapspermisjon. I henhold til russisk 

lov har kvinner normalt krav på svangerskapspermisjon i 70 kalenderdager og 

fødselspermisjon i 70 kalenderdager (I tilfelle flersvangerskap kan det gis 

svangerskapspermisjon på inntil 84 kalenderdager). Dersom det skjer komplikasjoner 

under fødselen kan det gis 86 dager, og ved flersvangerskap 110 kalenderdager. 

 

1.7.2. Svangerskapsomsorg i Norge. 

Det har historisk vært tradisjon i Norge for at jordmødre og hjelpekoner har stått for 

fødselshjelp. I 1970-tallet kunne man konstatere at perinatal dødelighet i Norge var 

større enn i de øvrige nordiske land. En gjennomgang av alle perinatale dødsfall 

tyder på at 30 % av dødsfallene kunne ha vært unngått. På bakgrunn av disse 

undersøkelsene, satte Sosialdepartementet i 1984 i gang en utredning kalt “Perinatal 

omsorg i Norge”, og uttrykket ”svangerskapskontroll” ble byttet ut med 

“svangerskapsomsorg”, slik vi kjenner det i dag (59). 

Retningslinjer for svangerskapsomsorg ble utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet 

i 2005. Svangerskapsomsorg er et frivillig tilbud til alle gravide og en del av 

kommunenes helsetjeneste. Graviditet er en normal fysiologisk prosess for kvinner 

og avslutter med en normal fødsel uten komplikasjoner for mor eller barn. I Norge blir 

det født om lag 60 000 barn hvert år, i 2010 ble det født 61 400 barn (60). I Norge 
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utføres over 700 000 konsultasjoner i svangerskapsomsorgen årlig. Oppslutningen 

om svangerskapsomsorgen er nær 100 % (3). 

Norge forholder seg til anbefalinger for helsetjeneste til gravide og fødende kvinner 

av Verdens helseorganisasjon (WHO). I 2002 introduserte WHO en ny modell for 

svangerskapsomsorg med minimum fire kontroller. Denne modellen ble utarbeidet for 

friske gravide med normale svangerskap. WHO anslår at om lag 25 % gravide 

kvinner har behov for flere konsultasjoner enn anbefalt og disse må henvises til et 

høyere kompetansenivå i helsetjenesten.  

Kvinnens behov og ønsker er utgangspunktet for svangerskapsomsorgen. 

Retningslinjene er elve kontroller for førstegangsgravide og syv kontroller for 

flergangsgravide friske kvinner med normalt svangerskap (7). 

Svangerskapsomsorgen er et frivillig tilbud og kvinnen kan velge fritt om hun vil gå til 

lege eller jordmor, hvis det er mulig. Mange gravide velger kontroller både hos lege 

og jordmor fordi disse to har kompetanse på ulike områder og utfyller hverandre.  

 Et tilbud om ultralyd i 17. svangerskapsuke ble innført i 1986. Fra 1995 anbefales 

ultralyd i 18. svangerskapsuke (61). I praksis bør rutineultralyd utføres mellom uke 

17-19. Ultralydundersøkelsen er frivillig (61). Retningslinjene anbefaler 

ultralydundersøkelse for å bestemme termin. I tillegg skal lege eller jordmor se etter 

antall fostre, morkakens plassering og en orienterende undersøkelse av fosterets 

anatomi. 

Første kontroll anbefales tidlig i graviditeten, mellom uke 8 og 12. Hensikten med 

tidlig kontroll er å gi informasjon og oppdage mulige problemer eller avdekke behov 

for oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Kvinnen bør fortelle om egen situasjon og gi 

informasjon om helsetilstand. Lege eller jordmor får derved informasjon om 

medikamentbruk og kan vurdere eventuell skaderisiko for fosteret, foreslå tiltak om 

bruk av medisiner under graviditet, samt legge en plan for videre oppfølging. På det 

første besøket tas noen laboratorieprøver som blodtype, Rh-faktor og antistoffer, 

anemi, rubella, HIV og syfilis, hepatitt B og C (ved tilfeller der det foreligger 

indikasjoner på det), urinprøve, KMI beregnes og det måles BT (3,7). Vekten under 

svangerskapet kontrolleres rutinemessig og blodtrykket må kontrolleres ved alle 

konsultasjoner hos lege eller jordmor. Selv om forekomsten er lav, tilbys syfilisprøve 

til alle gravide. Urinprøve for glukose og protein bør tas ved hver kontroll. Mikroskopi 
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av vaginalsekret og bakteriologisk prøve tas ved påfallende utflod eller mistanke om 

seksuelt overførbare sykdommer, for eksempel gonore eller klamydia (1).    

I slutten av svangerskapet tilbys kontroller oftere, fordi noen komplikasjoner, for 

eksempel preeklampsi, forekommer hyppigere i slutten av svangerskapet (1). 

Norge har nasjonale anbefalinger for inntak av ekstra folat-tilskudd på 0,4 mg per 

dag, som retter seg mot kvinner som planlegger å bli gravid og i de tre første 

måneder av graviditeten. Inntak av tran anbefales som A- vitamin kilde og 10 

mikrogram vitamin D bør tas daglig (7). Jerntilskudd anbefales ikke rutinemessig i 

Norge, først må blodprosenten måles. Jerntabletter bør tas ved lavt Hb-nivå.  

I 1986 ble det innført “Helsekort for gravide” av Helsedirektoratet (3). Den fylles ut av 

fastlegen eller av jordmor ved den første svangerskapskontrollen og skal følge 

gravide gjennom hele graviditet. I helsekortet skal alle undersøkelser registreres, slik 

som tester, prøver og alt det som faktisk gjøres. Alle data systematiseres her slik at 

det blir lett å finne risikofaktorer og avvik fra normal utvikling av graviditeten og 

fosterutvikling. Ifølge helsepersonelloven pgf. 39 første ledd, har helsepersonell 

dokumentasjonsplikt. Helsekort brukes som statistisk materiale i Norge.  

 

1.7.3. Mødremortalitet. 

Mødredødelighet er en følsom indikator og den mest brukte indikatoren på 

mødrehelseutfall. Mødremortalitet er definert som død under svangerskap, fødsel 

eller innen 42 dager etter fødselen. Etter andre verdenskrig ble det observert en klar 

nedgang i direkte mødredødelighet i de europeiske land. Årsaken til dette var den 

sosialøkonomiske utviklingen i visse land, og bedret helsetjeneste. Enkelte steder ble 

nedgangen ledsaget av en økning i indirekte obstetriske dødsfall. I dag er de viktigste 

årsakene til mødremortalitet i Europa lungeemboli, svangerskapsutløst hypertensjon 

og blødninger. Kardiovaskulære og psykologiske faktorer er årsaken til indirekte 

dødsfall (62). 

Det foreligger svært få studier om mødremortalitet i Russland. En av dem er en 

retrospektiv studie om mødremortalitet i St.Petersburg som ble publisert i 2005. Data 

om mødremortalitet ble samlet inn over en 12-årsperiode fra 1992 til 2003. Funnene 

viste at til sammenligning med den første 3-års periode (1992-1994) og den siste 3 
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års perioden (2001-2003), var det en statistisk signifikant nedgang av Maternal 

mortality rates (MMR) fra 62,8 til 33,5 per 100 000 levendefødte (62). Generelt i 

Russland varierer MMR-insidens til rundt ni blant regioner. Dette nærmer seg det 

europeiske nivået, men er høyere enn gjennomsnittsnivået i vesteuropeiske land. I 

2000 varierte MMR på følgende måte fra land til land (per 100 000) (57): 

Russland - 45 

Tyskland - 5 

Norge - 1,1 

England - 7 

Bulgaria - 21 

Hellas - 6  

En annen studie viser at totalmortaliteten av MMR i Russland var 34 dødsfall per 

100 000 levendefødte i 2002 (62). Dødsårsaker ble klassifisert som direkte eller 

indirekte obstetrisk død, og tilfeldig (Coincidentaldeath), ifølge ICD-10. Direkte 

obstetriske dødsfall i St.Petersburg ble redusert fra 49,8 til 18,5 per 100 000 

levendefødte, mens indirekte dødsfall viste en liten økning fra 12,9 til 15,0. Årsaken 

var abort i 35,2 % av dødsfallene. Sepsis og blødning var de viktigste årsakene til 

direkte obstetriske dødsfall i den observerte perioden. Totalt 60 % av dødsfallene var 

på grunn av sepsis, 50 % på grunn av blødning sekundært til abort (62). I Russland 

er abort lovlig og lett tilgjengelig. Abortkomplikasjoner utgjør likevel en fjerdedel av 

mødremortaliteten, og to tredjedeler av disse skyldes illegale aborter (57). 

Når det gjelder indirekte dødsårsaker var infeksjoner, hjertesykdommer og selvmord 

de viktigste årsakene. Denne studien visste en liten, ikke signifikant økning av 

indirekte dødsfall. Dødsfall på grunn av hjertesykdommer var redusert, men dødsfall 

som følge av infeksjoner viste en liten økning. 

Mødredødeligheten i de rike land (heriblant er Norge) er lavt. I 2008 var 

mødredødeligheten i Norge sju per 100 000 levendefødte (63). Det er blant de 

laveste i verden. Men det har ikke alltid vært slik. I 1892 var mødredødeligheten ca. 1 

% (64). Hoved dødsårsaken var eklampsi (65). En av studiene registrerte 47 tilfeller 

av mødredødelighet i tidsrommet 1981-2000 (66). I 1980-årene var MMR 3,5 per 

100 000 fødsler, i 1990-årene 4,6. I 30 % av dødsfallene var årsaken hypertensive 

svangerskapskomplikasjoner. Disse var systematisert som preeklampsi og eklampsi. 
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I fem tilfeller var keisersnitt dødsårsaken. I 1970-årene var keisersnittfrekvensen 2,2 

%, i 1980 8,3 % og i 2000 13 % (67). Et mødredødsfall er som regel et uheldig 

sammentreff av omstendigheter og det er vanskelig å kunne fastslå hvorvidt det er 

keisersnittet som er den direkte dørårsaken. Det er viktig å vite de medvirkende 

faktorer og tilstanden som førte til keisersnitt, som for eksempel preeklampsi. 

Keisersnitt regnes som et relativt trygt inngrep i dag. Min første norsklærer hadde 6 

barn, hvorav fem av dem ble født ved keisersnitt. En undersøkelse fra Nederland 

viste at risikoen for mødredød etter keisersnitt var sju ganger høy som ved en vaginal 

fødsel (68). 

I tidsrommet 1981-2000 var det ingen reduksjon i mødredødelighet i Norge (66). 

Hovedårsaken til mødremortalitet i dag er hypertensive svangerskapskomplikasjoner 

(69). Overvåking og tidlig behandling av hypertensive svangerskapskomplikasjoner 

kan kanskje bidra til å redusere mødremortaliteten i Norge. Faglige håndbøker, som 

for eksempel “Veileder i fødselshjelp”, vil være et viktig bidrag.  

 

1.7.4. Bruk av legemidler og urter blant gravide i Russland. 

To studier ble identifisert med fokus på legemiddelbruk blant gravide i Russland. Den 

første var en retrospektiv studie ved 18 prenatalklinikker i seks byer i det sentrale 

Russland i perioden 2003-2004 (70). Totalt 543 gravide i alderen fra 15 til 41 deltok i 

studien, med en gjennomsnittsalder på 25,2 ± 5,1. 46,8 % av dem var 

førstegansgravide; 76,1 % var førstegangsfødende. Gestasjonsalderen var 35-40 

uker. 

74,4 % av gravide kvinner hadde ekstragenitale sykdommer, hvorav 42,1 % hadde 

hjerte-kar sykdommer, 19,8 % hadde endokrine sykdommer (f.eks. tyreoidea ), 14,2 

% urinveissykdommer (mesteparten kroniske urinveisinfeksjoner), 13,3 % hadde 

mage-tarm system sykdommer (f.eks. gastritt), og 10,6 % hadde andre sykdommer.  
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Tabell 1.1. Fordeling av ekstragenitale sykdommer hos gravide. 

Sykdom Andel (%) 

Hjerte- karsykdommer 42,1 

Endokrine sykdommer 19,8 

Urinveissykdommer 14,2 

Mage-tarmsykdommer 13,3 

Andre 10,6 

 

Bakteriologisk screening for seksuelt overførbare sykdommer ga positivt utslag hos 

19,7 % av gravide. De hyppigste infeksjonene var ureaplasmose (23,4 %), 

klamydiose (20 %), mykoplasmose (12,1 %), mycoplasmose kombinert med 

ureaplasmose (8,4 %), kjønnsvorter (6,5 %), herpes genitalis (5,6 %) og 

trichomoniase ( 3,7%). 12,3 % var andre kombinasjoner av disse sykdommene, og 

syfilis. 

Tabell 1.2. Seksuelt overførbare sykdommer 

Sykdom       Andel (%) 

Ureaplasmose 23,4 

Klamydiose 20,6 

Mykoplasmose 12,1 

Mycoplasmose og ureaplasmose 8,4 

Kjønnsvorter 6,5 

Herpes genitalis 5,6 

Trichomoniase 3,7 

Klamydiose og ureaplasmose 3,7 

Klamydiose og mykoplasmose 3,7 

Syfilis og andre kombinasjoner av disse 
sykdommene 

12,3 
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94,3 % av gravide hadde komplikasjoner under svangerskapet, hvorav 72,7 % var 

forårsaket av anemi, fare for svangerskapsavbrudd i første og andre trimester, 25,4 

% i tredje trimester.  

Blant infeksiøse komplikasjoner i svangerskapet finner man urinveisinfeksjoner (akutt 

eller kronisk pyelonefritt, cystitt og asymptomatiskbakteriuri) i 13,3 % av tilfellene, 

luftveisinfeksjoner i 25,8 %, og uspesifiserte vulvovaginitter i 45,5 % av tilfellene. 

Analysen av resultatene fra den farmakoepidemiologiske studien viser stor hyppighet 

av foreskrivning av legemidler til gravide. Medikamentell behandling under 

svangerskapet ble utført i 100 % av tilfellene. Kun et lite antall kvinner (1,5 %) ble kun 

foreskrevet vitaminer, sporstoffer og jerntilskudd.  

Alle gravide kvinner er foreskrevet minst ett medikament, av i gjennomsnitt elleve 

ulike typer; 11± 5,3 (fra 1 til 26). 72 % av kvinnene ble foreskrevet ett eller flere 

medisiner inntil 13. svangerskapsuke, i gjennomsnitt 3,2± 1,9 (fra 1 til 11) 

medikamenter. 

I de fleste tilfeller ble medikamentene administrert per os (78,5 %), parenteralt (9,9 

%) og lokalt (11,6 %). 

Totalt ble det brukt 256 legemidler fra 52 ATC- grupper. Nesten halvparten av alle 

legemidlene (40,6 %) ble foreskrevet profylaktisk. I henhold til ATC- klassifiseringen 

ble de fleste gravide kvinner foreskrevet multivitaminer, jerntilskudd og spasmolytika. 

Halvparten ble foreskrevet lokale gynekologiske antimikrobiale medisiner. 

Studien viser at bruken av multivitaminer er svært høy. Men kun 22,3 % av gravide 

ble forskrevet multivitaminer før åttende svangerskapsuke. Når det gjelder bruk av 

folat- tilskudd, har total 48,8 % av kvinnene fått dette foreskrevet, mens kun 7,9 % 

har fått det i adekvat dose før åttende svangerskapsuke. 12,9 % har fått kaliumjodid 

profylaktisk mot jodmangel. Hele 80,9 % av gravide har fått jerntilskudd. Kun 8 % har 

fått dette som profylakse.  

Antibiotikabruken var 21,5 % blant gravide. De ledende gruppene var makrolider 

(14,4 %), penicilliner (7,6 %), nitrofuraner (4,1 %) og nitroimidazoler (3,1 %). 

Undersøkelsen viser at kun 30,8 % av alle foreskrevne legemidler var trygge for 

gravide (kategori A), mens 11,1 % var kategori B, og 13,5 % kategorier C, D og X. 

Totalt 44,6 % av medisinene er ikke klassifisert i FDA, og dermed var risikoen ved 
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bruk av disse under svangerskapet ukjent. Funnene viser at nesten halvparten av 

kvinnene (47,7 %) tok urtediuretika/antiseptika; 40,1 % tok legemidler for galle- og 

leverterapi (chlophytol og essentiale H), 26,2 % tok aktovegin, 16,8 % methionine, 

20,3 % riboxin (inosine), og 16,0 % -cocarboxylase. Ingen av disse legemidlene 

brukes i industrialiserte land. 

Tabell 1.3. Generelle data om forskrevne legemidler under svangerskapet 

         Legemiddel Prosentandel som benyttet 

legemiddel i svangerskapet ( %) 

Vitaminer 

Jern 

Spasmolytika 

Antimikrobielle legemidler (lokal bruk) 

Folsyre 

Mineraler 

Urtediuretika/antiseptika 

Platehemmere 

Sedative urter 

Legemidler for galle- og leverterapi 

Vasoprotektorer 

Legemidler for kardiovaskulært system 

Infusjoner 

Beta-mimetiker 

Aktovegin 

Antibiotika (systemisk bruk) 

Legemidler for mage- tarm systemet  

Legemidler mot forkjølelse 

Jod 

Hormoner til gynekologisk bruk 

NSADs 

Glukokortikoider til systemisk bruk 

92,4 

80,9 

70,7 

50,3 

48,8 

48,6 

47,7 

47,2 

43.8 

40,1 

35,7 

35,2 

28,2 

27,1 

26,2 

21,5 

16,7 

13,1 

12,9 

12,7  

4,6 

3,7 
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Russland har ikke gjennomført noen farmakoepidemiologiske studier i den siste tiden 

som skulle gi en reell beskrivelse av situasjonen med medikamentell behandling 

under svangerskapet og hvordan daglig medisinsk praksis er i samsvar med de 

moderne nasjonale og internasjonale anbefalinger. Denne studien visste at 

foreskrivning legemidler til gravide er svært høy i Russland. Alle gravide ble 

foreskrevet minst et legemiddel, i gjennomsnitt 11 forskjellige legemidler. Kun 1,5 % 

av gravide ble foreskrevet vitaminer, mineraler og jernpreparater.  

En annen farmakoepidemiologisk studie ble utført i Russland og Hviterussland 

(Minsk) i perioden juni 2008 til mai 2009 (71,72). Både leger (1082), gravide og 

barselkvinner (2324) deltok i studien. Gjennomsnittsalderen hos kvinnene var 

27,3±4,1 år.  Gestasjonsalderen var 25,7± 8,7 uker. 59,3 % av kvinnene hadde høy 

utdanning, og 33,7 % av kvinnene hadde fullført videregående skole. Halvparten av 

kvinnene var førstegansgravide. 

44,6 % av kvinnene hadde sykdommer i forskjellige organsystemer og kroniske 

sykdommer. 

Tabell.1.4. Fordeling av ekstragenitale sykdommer hos gravide. 

Systemer Andel (%) 

Mage- tarm systemet 15,7 

ØNH- organer 10,3 

Urinveier   9,9 

Hjerte- kar systemet 6,5 

Respirasjonssystemet 3,2 

Allergi 2,4 

Gynekologiske sykdommer 2,2 

Thyreoideasykdom 1,9 

Varicoser 1,2 

Andre (diabetes, revmatoid artritt, migrene, 
epilepsi, anemi, psoriasis etc.) 

8,5 
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Studien viste at de fleste leger ikke er tilstrekkelig klar over prosessene i 

organogenesen og kritiske perioder i utviklingen av embryo/foster. Spørreskjema for 

leger inneholdt spørsmålet: Hva bør gjøres hvis en gravid kvinne tar et legemiddel 

som er kontraindisert i svangerskapet i de første 2 ukene etter konsepsjon? Kun 17,7 

% av legene svarte at dette ikke er en farlig periode for fosterutviklingen. Det store 

flertallet av leger (60,6 %) anbefalte svangerskapsavbrudd. 

Studien viste at mangler i Russlands egne kategoriseringssystem for legemidler gjør 

det vanskelig for leger – hovedsakelig russiske leger – å forholde seg til det 

amerikanske kategoriseringssystemet. 

I praksis bruker legene mange urtepreparater mot de vanligste sykdommene. 

Effektiviteten og sikkerheten til de aller fleste av disse er tilstrekkelig kartlagt hos 

ikke- gravide kvinner spesielt, men også pasienter generelt. 

Den andre delen av studien – undersøkelsen av gravide – viste at pasientene selv 

bidrar betydelig til å forårsake de potensielle konsekvensene av medikamentell 

behandling. 

På en side forekom dårlig etterlevelse, og på andre siden et høyt nivå av 

selvbehandling. 17,9 % av gravide kvinner overholder ikke den angitte medisinske 

behandlingen. 28,7 % av gravide tar legemidler på egen hånd, det vil si 

naturlegemidler og Sunnkost produkter. 

Det gjennomsnittlige antallet medisiner foreskrevet samtidig av leger var 3,8 (fra 0 til 

16), og i første trimester 3,2 (fra 0 til 10). 

Antipyretika og analgetika var de mest brukte legemidlene i svangerskapet, herunder 

for selvbehandling. 
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Tabell.1.5. Antipyretika forskrevet av leger til gravide. 

Legemiddel  1. trimester  

(%) 

2. trimester 

(%) 

3. trimester 

(%) 

Ingen 22,6 11,6 10,8 

Acetylsalisylsyre 16.6 26,8 23,7 

Acetaminofen 50,9 58,2 60,6 

Kombinerte legemidler 12,8 19,7 21,9 

Metamizol natrium 5,2 7,4 8,6 

Nimesulide 3,0 7,6 8,3 

Ibuprofen 0,4 0,7 0,6 

Andre 0,6 0,4 0,5 

 

Som tallene viser foreskriver mer enn halvparten av legene acetaminofen (Paracet) til 

gravide, som tilhører gruppe B i FDA- klassifiseringen og er trygg å bruke under 

svangerskapet. Blant de hyppigst foreskrevne legemidlene var også acetylsalisylsyre, 

metamizol natrium, nimesulide og kombinasjonen analgetika/antipyretika, der bruken 

medfører en risiko for bivirkninger og/eller uønskede svangerskapsutfall for mor 

og/eller fosteret. 

En av de mest brukte smertestillende medikamentene under svangerskapet i den 

russiske føderasjonen er metamizol natrium (Analgin), som demonstrert i studien. 

Metamizol natrium kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger, spesielt agranulocytose 

og derfor forbudt eller begrenset i mer enn 40 land. 

I Russland er metamizol natrium og metamizol- holdige kombinasjonsterapier 

kontraindisert i svangerskapet (spesielt 1. trimester og i de siste 6 uker). 

Metamizolbruk under svangerskapet er forbundet med en økt risiko for å utvikle 

Wilms' tumor (nefroblastoma) og leukemi hos barn. 
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Tabell.1.6. Smertestillende legemidler forskrevet av leger i svangerskapet.  

            Legemiddel 1. trimester 

(%) 

2. trimester 

(%) 

3. trimester 

(%) 

 Ingen 48,2 37,0 37,0 

Drotaverin, papaverin 10,2 9,8 9,2 

Acetylsalisylsyre 3,0 5,8 4,3 

Acetaminofen 17,1 17,7 18,2 

Kombinerte legemidler 2,7 4,0 3,3 

Metamizol natrium 16,3 21,4 19,4 

Metamizol natrium med 

kombinasjon 

5,0 ,4 8,2 

Nimesulide 1,8 3,6 4,1 

Ketorolac 1,5 3,2 3,2 

Ketoprofen 0,6 1,3 1,5 

 Ibuprofen 2,7 3,7 3,8 

Diklofenak 0,4 0,8 0,9 

 Annet 1,0 1,4 1,8 

 

Generelt forskriver leger 29 ulike legemidler, hvorav enkelte har ingen analgetisk 

effekt. Det er interessant å bemerke at ved akutt smerte, i motsetning til feber, 

foreskriver leger sjelden paracetamol. I 2. og 3. trimester anbefaler leger metamizol 

natrium, som bør unngås i svangerskapet. Videre foreskriver obstetrikere metamizol 

natrium oftere enn paracetamol, ikke bare i monoterapi, men også i kombinerte 

preparater. 

Obstetrikere- gynekologer, sammenlignet med terapeuter og leger i andre 

spesialiteter, foreskriver ofte drotaverinum og papaverin, som er ikke effektive i 

denne situasjonen, mens ibuprofen og diklofenak, som er relativt trygge og kan 

brukes i 1. og 2. trimester, foreskrives sjelden. Det er også bekymringsverdig at noen 

leger anbefaler urter og homeopatiske midler uten smertestillende egenskaper for 

gravide kvinner med smerter. 

En analyse av valg av smertestillende avhengig av antall opptjeningsår, har vist at 

yngre leger (med mindre enn 5 opptjeningsår) er mer rasjonelle enn leger med lang 
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erfaring. Leger i denne undergruppen forskriver betydelig mindre natrium metamizol 

og de foretrekker ofte paracetamol. 

Alle resultater fra denne studien er ennå ikke publiserte, og vil sannsynligvis bli 

tilgjengelig i nær fremtid. 

 

1.7.5. Legemiddelbruk blant gravide i Norge. 

Studier utført i Norge viser at legemiddelbruk blant gravide er vanlig i Norge. Tidligere 

utførte studier på bruk av legemidler og urtemedisiner i svangerskapet har vært av 

forskjellig design. Noen av studiene er utført med fokus på forbruk av spesifikke 

legemiddelgrupper, og på konsekvenser av legemiddelbruk under svangerskapet på 

flere områder, som epilepsi og migrene. 

En reseptbasert studie har klarlagt bruken av opioide analgetika og co- legemiddel i 

kombinasjon med benzodiazepiner blant kvinner før, under og etter graviditet (73). 

Studien inkluderte 194 937 kvinner i tidsrommet fra mars 2004 til januar 2009, og 

oppdaget at 6 % av kvinner ble gitt opioide analgetika. Nesten alle (99 %) har fått 

korttidsvirkende kodein i kombinasjon med paracetamol som oftest utlevert 

legemiddel. 24 av 1000 kvinner har fått opioider før graviditet, mot 10 av 1000 i siste 

trimester. I sistnevnte gruppe har gjenbruk av opioider økt til 17 av 1000 i 

ammingsperioden. Tallene viser at kun et veldig lite antall av gravide (271) har fått 

opioder i alle trimestre. Funnene viser at opioide analgetika i svangerskapet ble brukt 

i korttidsbehandling og redusert ved videre utvikling av svangerskapet.  

En studie fra Folkehelseinstituttet opplyser at 83 % av mødre ble forskrevet et 

legemiddel i en periode fra tre måneder før befruktning til tre måneder etter fødselen. 

57 % gravide ble forskrevet legemidler (74). Gravide ble forskrevet legemidler i første 

trimester (33 %) og i siste trimester (29 %). Generelt fikk omkring 30 % av alle 

kvinner utlevert et legemiddel i hvert trimester av svangerskapet. Denne studien ble 

utført blant 106 000 gravide kvinner i perioden 2004-2006 og viser at antibiotika (80 

% penicilliner, ATC gruppe J01C) og legemidler med virkning på 

respirasjonssystemet, er de mest brukte under svangerskapet. Studien er basert på 

norske reseptregistre og fødselsregistre. 
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En annen studie sammenlikner legemiddelbruken som er registrert i reseptregisteret 

og fødselsregisteret, og inkluderer 163 678 gravide i perioden 2004-2008 (75). 

Denne studien angir en positiv prediktiv verdi på 82 % for den totale 

legemiddelbruken som er registrert i fødselsregisteret, med en sensitivitet på 32 %. 

Studier som kun er reseptbaserte kan imidlertid føre til feiltolkning av funnene. 

Manglende etterlevelse er en viktig faktor som betyr at den faktiske medisinbruken er 

mindre enn det som fremkommer i reseptregisteret. Slike studier inkluderer ikke 

naturlegemidler og reseptfrie legemidler, noe som i tillegg kan føre til en 

underestimering. 

En nettbasert spørreundersøkelse blant 866 gravide i 2008 oppga at et høy antall 

gravide, hele 78,6 % brukte legemidler i svangerskapet (35). Paracetamol var den 

mest brukte legemiddelet, opptil 59,2 % av kvinner brukte paracetamol under 

svangerskapet.    

Tre norske studier utført av I. Borthen et al., fra Bergen ser på konsekvenser av 

legemiddelbruk i svangerskapet blant epileptikere (76, 77, 78). En siste studie var 

retrospektiv, basert på en sykehushistorie i Bergen i perioden 1999-2006 (76).  

Studien viser at kvinner med epilepsi som står på antiepileptiske legemidler har en 

økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og under fødsel, mens kvinner som ikke 

bruker antiepileptika har få komplikasjoner. Antall epilepsianfall, dosering av 

antiepileptika, fedme og folat-mangel kunne ikke forklare den økte risikoen. I følge 

studien har medisinerte kvinner med epilepsi økt risiko for alvorlig preeklampsi, 

blødninger tidlig i svangerskapet og misdannelser hos fosteret. Ikke- medisinerte 

epileptikere har økt risiko for tangekstraksjon og tidlig fødsel (76). En tidligere utført 

studie ga lignende resultater, der gravide epileptikere har en lav komplikasjonsrate, 

men en noe økt risiko for induksjon, keisersnitt og postpartum blødning (77).  

En rekke norske studier har satt fokus på legemiddelbruk mot migrene under 

svangerskapet (79,80, 81, 82). Flere studier har vist at omtrent fra halvparten til tre 

av fjerdedeler av kvinner med migrene opplever en reduksjon i frekvensen av 

migreneanfall, eller opphør, under svangerskapet (80). En del gravide har fortsatt 

behov for behandling med medisiner. En kohort studie ble utført blant 60 435 gravide 

i periode 1999-2006 (82). Studien viser at 72.6 % av gravide brukte legemidler mot 

migrene i svangerskapet.  54,1 % av alle migrenerammede kvinner brukte ikke- 
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opioide analgetika under svangerskapet; 25,4 % brukte triptaner og 6,9 % brukte 

opiode analgetika. Paracet var det mest brukte legemiddelet mot migrene i 

svangerskapet.  39,7 % av kvinner tok Paracet i løpet av de fem første månedene av 

svangerskapet, mens 10,5 % brukte triptaner som for eksempel sumatriptan (82).  

En prospektiv kohort studie i Oslo undersøkte en sammenheng mellom bruk av 

paracetamol i svangerskapet og risiko for astma hos barn (83). De oppdaget at 

paracetamoleksponering i første trimester i svangerskapet gir økt risiko for allergisk 

rhinitt hos barn ved 10- årsalderen, men ikke astma eller allergisk sensitivisering. 

Data i en påfølgende kohort studie blant 69 929 gravide og deres nyfødte barn ble 

hentet fra Den norske mor og barn- undersøkelsen i perioden 1999-2006. Totalt 2,2 

% av kvinner brukte triptaner under svangerskapet; halvparten tok sumatriptan.  

Studien undersøkte sammenhengen mellom bruk av triptaner i svangerskapet og 

medfødte misdannelser, prematur fødsel og komplikasjoner hos barn. Det ble ikke 

funnet økt risiko for medfødte misdannelser. En økt risiko for atonisk livmor og stort 

blodtap under fødselen ble imidlertid funnet hos gravide som brukte triptaner i andre 

og tredje trimester (79,84). 
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Tabell 1.7. Norske studier av legemiddelbruk i svangerskapet 2004-2009 

Refer
anse 

Studieperiode  Studie-
populasjon 

 

Studie 
størrelse 

% andel 
som 
benyttet 
lege 
midler i 
svanger 
skapet 

       Mest brukte 
       legemiddel 

73 2004-2009 Gravide kvinner 194937 6 %  Opioide analgetika 

74 2004-2006 Gravide kvinner 106329 57 % Antimikrobielle 
legemidler (42,5 %) 
Kjønnshormoner (35,9 
%) 
Antihistaminer (12,5 %) 

35 2008 Gravide kvinner 866 78,6 % Paracetamol (59,2 %) 
Legemidler mot 
halsbrann (20,3 %) 
Penicilliner (13,5 %) 
Urtemedisiner (9,0 %) 
Legemidler mot kvalme 
og oppkast (8,9 %)  

 

1.7.6. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Norge. 

Det er utført en rekke studier om bruk av urtemedisiner blant gravide i Norge 

(85,86,87,88,89). Studier viser en vesentlig økning i bruk av urtemedisiner blant 

gravide i Norge. Den første studien ble utført i 2001 og fant ut at 36 % av gravide 

brukte urtemedisiner under svangerskapet (85). De hyppigst brukte urtene var 

solhatt, jernholding urter, ingefær, kamille og tranebær. En annen studie utført i 2003-

2004 ved Stavanger Universitetssykehus viser at 39,7 % av kvinnene brukte 

urtemedisiner under svangerskapet. Her var også de mest brukte urtene ingefær, 

jernholdende urter, solhatt og tranebær (89). En senere studie utført fra november 

2007 til februar 2008, viser at bruk av urtemedisiner blant gravide har økt til 57,8 %. 

De mest brukte urtene var ingefær, tranebær, kamille, bringebærblader og 

peppermynt (86,87). Den siste studien fant sted ved Haukeland Universitetssykehus i 

Bergen og ble utført i perioden fra og med november 2008 til og med mars 2009. Her 
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ble totalt 142 kvinner intervjuet. 53 % av kvinnene hadde brukt urtemedisiner under 

svangerskapet. De hyppigst brukte urtene var bringebærblad, ingefær, kamille og 

tranebær (90). Se tabell 1.8 nedenfor. 

Alle studiene viser at bruk av legemidler og urtemedisiner er vanlig blant gravide i 

Norge. Men mange er engstelige for å bruke legemidler i svangerskapet, og både 

gravide og helsepersonell har et stort behov for kunnskaper om riktig legemiddelbruk. 

Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) lanserte en ny gratis 

informasjonstjeneste fra 9. juni 2011. Der kan man stille spørsmål om legemiddelbruk 

under svangerskapet og i ammeperioden. Hensikten med dette pilotprosjektet er å 

øke tryggheten hos gravide og ammende, samt bidra til riktig legemiddelbruk (91,92).   

Tabell 1.8. Studier av bruk av urter i svangerskapet 2001- 2008 

 

              Studier i Norge 

 

      Hyppigst brukte urter 

Nordeng H, Hanven G. Use of herbal drugs in 
pregnancy: a survey among 400 Norwegian 
women. 2001  

solhatt 
Jernholdig urtemikstur 
(Floradix) 
ingefær 
kamille 
tranebær 

Nordeng H, Bayne K, Hanven G et al. Use of 
herbal drugs during pregnancy among 600 
Norwegian women in relation to concurrent use of 
conventional drugs and pregnancy outcome. 
2003-2004  

ingefær 
jernholdende urter 
solhatt 
tranebær 
bringebærblader 
kamille 
forskjellig urtete 

Hols L, Wright D, Haavik S, Nordeng H. The Use 
and User of Herbal Remedies During Pregnancy. 
2007-2008 

ingefær 
tranebær 
bringebærblader 

Holst L, Wright D,Haavik S, Nordeng H. Safety 
and efficacy of herbal remedies in obstetrics-
review and clinical implications. 2007-2008 

ingefær 
tranebær 
bringebærblad 
kamille 
peppermynt 
solhatt 



68 

 

 

              Studier i Norge 

 

      Hyppigst brukte urter 

Heitmann K, Hols L, Nordeng H. Holdninger til og 
bruk av urtemedisin i svangerskapet – en 
undersøkelse ved Haukeland universitetssykehus. 
200-2009 

bringebærblader 
ingefær 
kamille 
tranebær 

 

1.8 Internettbruk i Norge og Russland 

Internett i Norge har blitt allemannseie, i hvert fall til privat bruk. 77 % av alle 

nordmenn fra 9 til 79 år brukte internett daglig i 2010 (93). Statistikken gjelder bruk 

både hjemme, i skolen, på arbeid og andre steder. 91 % av husholdninger hadde PC, 

og 90 % internett- tilgang i 2010 (94). 22 % av husholdninger hadde også mobilt 

bredbånd. Internett brukes mest til e-post og til å lese nyheter. I dag bruker folk 

internett mest til å kommunisere med hverandre i forskjellige sosiale nettverk. Ca. 2 

370 000 nordmenn er innom Facebook hver uke eller oftere (95). 

Tallene av internettbrukere øker hvert år. Grunnen er at flere og flere tjenester blir 

tilgjengelig via internett, og nordmenn kjøper mer via internett. Internettbaserte 

tjenester vil fortsette å øke i årene fremover (95).  

I motsetning til Norge, bruker om lag tredel av befolkningen i Russland internett (96). 

Det er ikke fastslått noen dato for når internett- trafikken i Russland startet opp. Noen 

datamaskiner med tilknytning til europeisk internett dukket opp i Moskva i 1980. De 

var tilgjengelige kun for en snever krets av spesialister, som deltok i 

konferansesamtaler eller mottok informasjon fra utenlandske servere. I disse årene 

ble fri utveksling av informasjon med utlandet forhindret av politisk sensur. 

På begynnelsen av 1990-tallet ble de private nettverkene "Owls Teleport" og 

"Glasnet" utviklet av sovjetisk- amerikanske organisasjoner, som bidro til utviklingen 

av internett i Russland. På denne tiden, da utbredelsen av internett i Russland og 

forbindelsen til utenlandske servere var i ferd med å øke, ble nettverket "Relcom" 

offisielt registrert. Den offisielle grunnleggelsesdatoen er 19. september 1990, da det 

nasjonale domenet.su (forkortelse for Sovjetunionen) ble offisielt registrert.  

En tid etter Sovjetunionens sammenbrudd ble.su-domenet fryst. Et slikt land fantes 

ikke lenger på kartet, og på internett fikk Russland det nye domenenavnet.ru. I 1994 
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fikk det offisielt registrert domenenavnet.ru erstatte.su, som imidlertid fortsatt 

eksisterer. 

Siden den gang har utviklingen av internett gått i økende tempo. 

 

Tabell 1.9. Oversikt over internettbrukere i Russland. 

                                                 De som har brukt internett minst en gang: 

       Siste måned         Siste uke    Siste døgn 

    % Million 
mennesker 

% Million 
mennesker 

% Million 
mennesker 

Vår 2003 8 8,9 6 6,4 3 3,2 

Vår 2004 11 12 8 8,5 4 3,3 

Vår 2005 14 15,5 10 11 5 5,7 

Vår 2006 18 20,6 14 15,6 7 8,5 

Vår 2007 22 24,8 17 19,6 10 11,2 

Vår 2008 26 30 22 25 14 15,7 

Vår 2009 31 34,9 27 30,4 18 20,6 

Vår 2010 37 43,3 34 39,2 25 29,4 

Vår 2011 
(18+) 

46 52,9 42 49,1 33 38,6 

Kilde: Fond « Общественное мнение», utgave 33, vår 2011 (96). 

 

Tabell 1.10. Forandringer blant internettbrukere i løpet av ett år (97). 

Alder (år) Andel ( %) 

12- 24 - 2 % 

25- 44 + 13 % 

45+ + 23 % 

 

 



70 

 

Tabell 1.11. Strukturen av internettbrukere i Russland (97).      

Alder Kvinner (%) Menn (%) 

12-24 26,3 25,4 

25-34 11,6 17,6 

35-44 5,1 8,3 

45-54 0,9 3,9 

55 + - 0,4 

 

Tallene viser at kvinner i aldersgruppen 12-24 bruker internett mest. Mer enn 

halvparten av internettbrukere i Russland angir at de bruker mest tid på sosiale 

nettverk. 

 

Tabell 1.12. Strukturen av internettbrukere etter yrke i Russland (97).   

Yrke Andel (%) 

Elever/studenter 35 % 

Arbeidere 18,6 % 

Funksjonærer 12,5 % 

Spesialister (høy utdanning) 12 % 

Ledere 9,9 % 

Arbeidsledige  6,2 % 

Hjemmeværende kvinner 5,6 % 

 

Russland har store ambisjoner for øking av antall internettbrukere i fremtiden. Ved 

Det Internasjonale Økonomiske Forum i St. Petersburg i 2011, anslo Russlands 

president Dmitri Medvedev at antall internettbrukere vil tredobles i nær fremtid, til 90 

% av befolkningen (98). 
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1.9. Oversikt over det russiske farmasøytiske markedet 

I Russland er i dag registrert ca.15 000 legemidler. Til sammen er 850 produsenter 

representert i dette russiske legemiddelmarkedet i mai 2011 (99). Tabellen nedenfor 

viser de ti største av disse. 

Tabell 1.13. Topp 10 produsenter i det russiske legemiddelmarkedet.  

  Produsent Markedsandel ( %) 
mai-juni 2011 

1.  SANOFI-AVENTIS    4,53  

2.  BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI   3,84 

3.  FARMSTANDART OOO   3,67 

4.  NYCOMED   3,46 

5.  BAYER   3,29 

6.  GEDEON RICHTER   3,28 

7.  NOVARTIS   3,15 

8.  PFIZER   2,88 

9.  SERVIER   2,7 

10.  LEK D.D.  2,39 
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Tabell 1.14. De 15 legemidlene på det russiske markedet med høyest 

omsetning i juni 2011 (100). 

  Merke 
(legemiddel) 

          Virkestoff Markeds
andel 
(%) 

Eksempel på 
bruksområde 

1 ESSENTIALE® N kolin (synonymer - 
"essensielle" fosfolipider, 
EPL ®) 

1,04 lever 

2 VIAGRA® sildenafil 0,94 erektil dysfunksjon 

3 CONCOR COR bisoprolol 0,85 hjerte 

4 ACTOVEGIN deproteinizedgemoderivat 
av kalv blod 

0,81 cerebral sirkulasjon 

5 DETRALEX® Flavonoider:diosmin 
+hesperedin 

0,62 venøs sirkulasjon 

6 LINEX® Laktobaciller, 
bifidumbakterium, 
enterococcus 

0,62 probiotikum 

7 PENTALGIN Paracetamol, naproxen, 
koffein, drotaverin, feniramin 

0,60 spazmoanalgetik 

8 MOVALIS® melokcikam 0,58 NSADs 

9 ALFLUTOP bioaktive konsentrat av sjø 
fisk 

0,60 osteoartros 

10 EXODERIL naftifin 0,60 mikoz 

11 NISE nimesulid 0,56 NSADs 

12 MEZYM FORTE  
10 000 

pancreatin 0,55 ferment 

13 NO-SPA® drotaverin 0,52 spasmolitik 

14 NUROFEN ibuprofen 0,87 NSADs 

15 MEXIDOL etilmetilgidroksipiridinasucci
nate 

0,51 antioxidant 

 

Det farmasøytiske markedet i Russland inneholder et stort antall legemidler der 

terapeutisk effekt ikke er tilstrekkelig bevist ved kliniske studier. Store produsenter av 
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legemidler finner det ofte mer lønnsomt å investere i reklame og markedsføring av 

legemidler framfor satsing på kliniske studier av legemidlene. (101). Dette medfører 

at man nødvendigvis ikke alltid har noen garanti for at legemidler virkelig har de 

helbredende egenskaper de hevdes å ha. Pavel Vorobiev, som er professor i RAMN 

(Russian Academy of Medical Sciences) sier: "I det russiske markedet er om lag 30 

% av legemidlene som er unødvendige ». 

«-Det er ikke vanskelig å få et nytt legemiddel registrert her i Russland, og heller ikke 

noe problem å få "positive konklusjoner om effektiviteten", uten at den terapeutiske 

effekten er tilstrekkelig påvist før det implementeres i det farmasøytiske markedet i 

Russland.- Det er derfor ikke så rart at forskningen som utføres i vårt land ikke blir 

tatt på alvor», sier Vorobiev. 

Professor Pavel Vorobiev og hans kolleger har utarbeidet en uoffisiell liste over 

legemidler som foreligger i markedet med uprøvd terapeutisk effekt. På denne listen 

kan man blant annet finne både actovegin og essentiale, som begge er hyppig brukt 

hos gravide – henholdsvis 40,1 % og 26,2 % (70). Actovegin er en av de mest solgte 

legemidler i Russland, produsert av Nycomed. 

Presidenten ved "Nycomed Russland-CIS," Jostein Davidsen, opplyste i et intervju til 

«The Secret of the Firm»  at - «I enkelte europeiske land er slike legemidler forbudt, 

og der selger vi ikke "Actovegin". Men historisk er hovedmarkedet for "Actovegin" 

Russland og CIS helt tilbake til Sovjet-tiden. I dag selges 70 % av den totale 

produksjonen av "Actovegin" i Russland » (102). Davidsen uttalte videre «I henhold til 

russisk lovgivning er man ikke pålagt klinisk utprøving av legemiddelet, så unnlatelse 

av dette innebærer ikke noe problem for oss- og vi føler heller ikke at det er noe 

behov for slik oppfølgning av legemiddelet. Russiske leger er ganske konservative, 

og forholder seg til kjente og veletablerte teknikker for behandling, og anbefaler 

actovegin til sine pasienter som i sin tur er lojale i forhold til medikamentet. I tillegg er 

det ikke så mange alternative medisiner som kan erstatte dette produktet ». 

Denne listen ble utarbeidet først og fremst for å trekke oppmerksomhet mot det 

faktum at Russland har kastet bort enorme mengder med penger på "medisiner" hvor 

effekten ikke har vært pålitelig bevist ved kliniske studier. 
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I dag importerer Russland 76 % av legemidlene, og kun 24 % er av egen produksjon 

(103). Men situasjonen endrer seg etter hvert. 

Den russiske regjering har vedtatt et program, "Pharma 2020", som tar sikte på å 

utvikle den russiske legemiddelindustrien radikalt innen år 2020 ved blant annet at 

alle russiske bedrifter skal innføre internasjonale standarder for « Good 

Manufacturing Practice (GMP)» kvalitet innen 2014. 

«Innen 2020 må Russland produsere ikke mindre enn 90 % av legemidlene som 

inngår i listen over livsviktige legemidler, og andelen produksjon av medisinsk utstyr 

må øke med opptil 50 %. Samtidig må Russland styrke sin posisjon i det 

internasjonale markedet. Eksport av farmasøytiske produkter forventes å øke med 

åtte ganger, "- sa Vladimir Putin (103). 
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2. HENSIKT 

Hovedformålet med denne masteroppgaven er:  

1. Beskrive bruk av legemidler og urter under svangerskapet blant kvinner i 

Russland.  

2. Kartlegge risikopersepsjon hos gravide i Russland. 

Studien er en del av en større internasjonal undersøkelse som omfatter 19 land. 

Denne studien ble arrangert og er ledet av Farmasøytisk institutt, UiO i perioden 

oktober 2011- november 2011. Perioden for rekruttering i Russland har vart i to 

måneder. Hvert land som deltok i undersøkelsen har en nasjonal koordinator, som er 

enten farmasøyt eller lege. 

Det foreligger svært få studier av legemiddelbruk under svangerskap i Norge. I 

Russland er slike studier fraværende. I Russland er det registrert ca. 15 000 

legemidler, som betyr at det finnes et mye større utvalg av legemidler og urter i 

Russland enn i Norge. Selv om mesteparten av legemidlene egentlig er 

reseptbelagte, er de lett tilgjengelige. Det er av stor nordisk interesse å sammenligne 

legemiddelbruk blant gravide i Norge og Russland i en studie. Den internasjonale 

undersøkelsen kan også bidra til å kartlegge legemiddelbruk under svangerskapet i 

disse to landene. 
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3. METODE OG MATERIALE 

 

3.1. Studiedesign 

Internettbasert undersøkelse.  

Gravide i Russland besvarte en rekke spørsmål om egen bakgrunn og helse under 

svangerskapet og legemiddelbruk gjennom et anonymt spørreskjema på internett via 

QuestBack (http://www.questback.com/) (Vedlegg 1). 

Følgende websider ble bruk: 

                                                 http://pregnancy.org.ua/forum 

                                                 www.baby.ru 

                                                 www.mama66.ru 

                                                 www.spuzom.ru 

                                                 www.9months.ru 

                                                 www.bemam.ru 

                                                 www.280dney.ru 

                                                 http://iampregnant.ru 

                                                 www.woman.ru 

                                                 www.babyblog.ru 

                                                 www.dom.no 

                                                 

  

http://www.questback.com/
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3.2. Materiale 

Gravide kvinner og ammende kvinner med barn yngre enn ett år har deltatt i 

undersøkelsen. Perioden for rekruttering i Russland har vart i to måneder: oktober 

2011- november 2011. 

 

3.3. Metode. ATC -systemet 

Oppgaven ble utført ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Spørreskjemaet var 

anonymt. Utfyllingen tok ca. 20-30 minutter.  

Spørreskjemaet består av 37 faste spørsmål, samt tre eventuelle deler rettet mot 

kvinner med kroniske sykdommer (Vedlegg 1). 

Den første delen av spørreskjemaet består av generell informasjon om informanten 

selv, og om i hvilket trimester av svangerskapet hun er i.  

Den andre delen består av informasjon om graviditeten, deltagelse i ulike typer 

fødsels- og foreldreforberedende kurs, om inntak av folsyre, alkohol og røyking. 

Den tredje delen består av spørsmål om helseplager under svangerskapet, hvilke 

legemidler som ble brukt i behandling av helseplagene, og i hvilken svangerskapsuke 

disse ble brukt.  Dette inkluderte spørsmål om bruk av reseptfrie legemidler, 

naturmedisiner, urter og homeopatiske legemidler. 

Delen kalt «Litt mer om legemiddelbruk i svangerskapet» består av to spørsmål om 

bekymringer hos gravide kvinner angående legemiddelbruk under svangerskapet, 

også legemidler foreskrevet av leger. 

En rekke spørsmål omhandlet enkelte utbredte kroniske sykdommer hos gravide. 

Kvinnene ble bedt å oppgi navnene på legemidler de har brukt under svangerskapet, 

deres holdninger til legemidler, og etterlevelse i svangerskapet. Etterlevelse ble 

vurdert med hjelp av Morisky skalaen. Der hvert «ja» er 1 poeng, 0 poeng er høy, 1-2 

poeng er middels og 3-4 poeng er lav etterlevelse. 

Den neste delen av spørreskjemaet omhandler oppfatninger om medisiner generelt 

og holdninger til dem. 
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Navn på legemidlene ble kodet med tilhørende ATC - kode (Vedlegg 2). Ved hjelp av 

dette klassifikasjonssystemet kan man lage statistikker over legemiddelforbruk 

gruppert på fem ulike nivåer. ATC-klassifisering er et internasjonalt akseptert 

klassifiseringssystem for legemidler.  

For urter ble et eget kodesystem benyttet (Vedlegg 3).    

 

3.4 Etisk godkjenning 

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør-Øst (REK). 

Alle data er anonymisert og behandlet strengt konfidensielt. Det trenges ingen etisk 

godkjennelse i Russland fordi studien er anonym. 

 

3.5. Databearbeidelse og statistikk 

Dataanalysene er utført med Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS) versjon 

19.0 Vi har kjørt deskriptiv statistikk for å kartlegge gjennomsnitt verdier, standard 

deviation. 

Gjennomsnittet ble kalkulert for risikooppfatning til hver enkelt substans. Vi 

ekskluderte kvinnene som svarte «ukjent stoffe» eller de som ikke svarte på 

spørsmål. Da regnet vi gjennomsnitt verdi av risikooppfatning (fra 0 til 10). 
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4. Resultater 

4.1. Presentasjon av funnene 

I løpet av studieperioden ble det registrert totalt 1028 kvinner i databasen hvorav to 

kvinner ikke ønsket delta i studien. 1026 kvinner deltok i studien, og det gir 99,8 i 

svarprosent. 87,3 % av respondentene bor i Russland, 2,5 % av kvinnene bor i 

forskjellige land som Tyskland, Canada, Amerika, Sverige, Serbia, Norge, Sveits og 

Hellas.10,2 % av kvinnene rapporterte et annet bosted. 96,4 % av kvinnene 

rapporterte at det russiske språket er ansett som deres morsmål. 402 (39,2 %) 

kvinner var gravide, og 624 (60,8 %) var spedbarns mødre. De sosiale og 

demografiske variablene er presentert i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1. Sosiale og demografiske variabler 

 Variabler Antall ( %) 

Alder til kvinnene 
(år): 
Gjennomsnitt 
27,8±4,8 

≤24 269 (26,2) 

25-29 440(42,9) 

30-34 211(20,6) 

≥35 106(10,3) 

Alderen til barnet 
(uker): 

0-4 uker 34 (3,3) 

5-8 29 (2,8) 

9-12 39 (3,8) 

13-16 41 (4,0) 

17-20 31 (3,0) 

21-24 40 (3,9) 

>25 410 (39,9) 

Sivilstanden til 
kvinnene: 

Gift 877 (85,5) 

Samboer 99 (9,6) 

Enslig/Separert/Annet 50 (4,9) 

Paritet: Ingen barn fra før 591 (57,6) 

Et barn 330 (32,2) 

To eller mer enn to barn 103 (10,3) 

Høyeste fulførte 
utdannelse: 

Grunnskole 16 (1,6) 

Videregående skole 95 (9,3) 

Universitet 771 (75,1) 

Annet 144 (14) 

Arbeidssituasjon: Student 117 (11,4) 

Hjemmeværende 99 (9,6) 

Helsefaglig arbeid 66 (6,4) 

Annet lønnet arbeid 709 (69,1) 

Arbeidsledig 18 (1,8) 

Ingen av disse 17 (1,7) 
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Tabell 4.2. Røykevaner, alkoholvaner og inntak av folsyre hos de gravide 

kvinnene. 

Røykevaner (n=1026) 

Før svangerskapet: Antall (%) 

Regelmessig 252 (24,6) 

av og til 218 (21,2) 

nei 553 (53,9) 

Under svangerskapet (n=470)*:  

nei 372 (79,1) 

ja, men mindre 80 (17) 

samme 17 (3,6) 

ja, men mer enn før 1 (0,2) 

Antall sigaretter daglig (gjennomsnitt) (n=98)**:  

< 1 13 (13,3) 

1-5 50 (51,0) 

6-10 25 (25,5) 

>11 10 (10,2) 

Alkoholvaner etter kjent graviditet (n=1026): 

Ja 264 (25,7) 

Nei 743 (72,4) 

Mengden av alkohol (n=264)^:  

1-2 enheter i uka 10 (3,8) 

1-4 enheter per måned 62 (23,5) 

1-2 enheter i svangerskapet 187 (70,8) 

Inntak av folsyre (n=1026): 

Ja, før svangerskapet 24(2,3) 

Ja, før og i svangerskapet 347 (33,8) 

Ja, kun i svangerskapet 581 (56,6) 

Nei 64 (6,2) 

Husker ikke 10 (1,0) 
 

*Kvinner som røykte før svangerskapet.  

**Kvinner som røykte også under svangerskapet. 

^Kvinner som drakk alkohol under svangerskapet. 

 

Kvinnene ble bedt om å svare på spørsmål om noen alminnelige plager i 

svangerskapet som kvalme og oppkast, halsbrann og obstipasjon. De ble også spurt 

om noen andre helseplager og kroniske sykdommer. 
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Tabell 4.3. Prevalens av svangerskapsrelaterte sykdommer(n=1026) 

 

Sykdom (svangerskapsrelatert plager) Andel av 

kvinner (n) 

(%) 

Kvalme og oppkast 

Bekken- og ryggsmerter 

Halsbrann 

Forkjølelse 

Obstipasjon 

Soveproblemer 

Hodepine 

Urinveisinfeksjoner 

Andre infeksjoner 

637 

637 

612 

569 

477 

474 

469 

149 

135 

62,1 

62,1 

59,6 

55,5 

46,5 

46,2 

45,7 

14,5 

13,2 

 

Tabell 4.4. Prevalensen av kroniske sykdommer hos gravide (n=1026) 

Kroniske sykdommer Andel av 

kvinner (n) 

(%) 

Allergi 

Kardiovaskulære sykdommer 

Hypotyreose 

Angst 

Astma 

Revmatiske sykdommer 

Depresjoner 

Diabetes 

Epilepsi 

77 

49 

38 

27 

15 

15 

10 

2 

1 

7,5 

4,8 

3,7 

2,6 

1,5 

1,5 

1,0 

0,2 

0,1 
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Figur 4.1: Svangerskapsrelaterte sykdommer og legemiddelbruk (n=1026) 
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Figur 4.2 Kroniske sykdommer og legemiddelbruk (n=1026) 

 

 

Kvinnene ble bedt om å skrive om legemidler som de har brukt mot alminnelige 

plager i svangerskapet og andre helseplager.  

 

Tabellen nedenfor viser resultatene. 
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Tabell 4.5. Prevalens av kvalme, relatert legemiddelbruk og bruk av urter. 

Prevalens av kvalme:637 (62,1 %) 

Legemiddelbruk mot kvalme n(%) Bruk av urter mot 
kvalme 

n(%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urtekode Urt  

A02A Antacida 26 (2,5) F000009 Artisjokk 27(2,6) 

A03F Motilitetsregulerende 19 (1,9) F005000 Alternativ 
behandling 

9 (0,9) 
 

A05 Galle- og leverterapi 12(1,2) F000076 Peppermynt 4 (0,4) 

A07B Tarmadsorpsjonsmidler 11(1,1)  Andre urter 4 (0,4) 

A03A Legemidler for 
funksjonelle 
tarmforstyrrelser 

3 (0,3)    

 Andre legemidler 10(1,0)    

Total   81(7,9)   70 (6,8) 

 
Totalt 7,9 % av kvinnene har brukt legemidler mot kvalme. De mest brukte legemidler 

mot kvalme var antacida, motilitetsregulerende og legemidler for galleterapi og 

lipotropics i kombinasjon. 

 

Tabell 4.6. Prevalens av halsbrann og relatert legemiddelbruk. 

Prevalens av halsbrann:612 (59,6 % ) 

Legemiddelbruk mot 
halsbrann 

n(%) Bruk av urter mot 
halsbrann 

n(%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

A02A Antacida 298 (29,1) F006000 Probiotika 2 (0,2) 

A03A Legemidler for 
funksjonelle 
tarmforstyrrelser 

 2(2,3) E000021 Kosttilskudd  1 (0,1) 

A07B Tarmadsorpsjons
midler 

6 (0,6) F000036 Nype 1 (0,1) 

 Andre legemidler 10 (1,1) F005000 Alternativ 
terapi 

1 (0,1) 

Total  310 (30,2)   5 (0,5) 

 

Totalt 2,2 % av kvinner tok legemidler mot halsbrann. Antacida og legemidler for 

funksjonelle tarm forstyrrelser var hyppig brukt. 
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Tabell 4.7. Prevalens av obstipasjon og relatert legemiddelbruk. 

Prevalens av obstipasjon:477 (46,5 %) 

Legemiddelbruk mot 
obstipasjon 

n (%) Bruk av urter mot 
obstipasjon 

n (%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urte kode Urte   

A06A Laksantia 153 (14,9) F000028 Plommer / 
svisker 

10 
(1,0) 

A02A Antacida 3 (0,3) F000080 Loppefrø, 
løppefrøskall 

8 (0,8) 

A03A Legemidler for 
funksjonelle 
tarmforstyrrelser 

3 (0,3) F006000 Probiotika 5 (0,5) 

 Andre legemidler 4 (0,4) 
 

F000087 Senna 4 (0,4) 

    Andre urter 6 (0,6) 

Total  161 (15,7)   18 
(1,8) 

 

Nesten halvparten av kvinnene var plaget av obstipasjon, men kun 15,7 % har brukt 

legemidler mot dette. Mest brukte legemiddel var laksantia. 
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Tabell 4.8. Prevalens av forkjølelse og relatert legemiddelbruk. 

Prevalens av forkjølelse:569 (55,5 %) 
 

Legemiddelbruk mot 
forkjølelse 

n (%) Bruk av urter mot 
forkjølelse 

n (%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urtekode Urt  

R02A Halsmidler 79 (7,7) F001000 Homeopati 113(11,0) 

N02B Andre analgetika og 
antipyretika 

69 (6,7) E000014 Nasal 
saltvanns-
oppløsning 

32 (3,1) 
 

R01A Rhinologika  69 (6,7) F000003 Multiprodukt 
(≥ 7 urter) 

31 (3,0) 
 

L03A Immunstimulerende 
midler 

65 (6,3)   Andre urter 135 (13,4) 

A01A Munn- og 
tannmidler 

22 (2,1)    

J01C Beta-
laktamantibakterielle 
midler, penicilliner 

12 (1,2)    

J05A Antivirale midler  11 (1,1)    

D08A Antiseptika og 
desinfiserende 
midler 

7 (0,7)    

R05C Ekspektorantia 6 (0,6)    

 Andre legemidler 23 (2,3)    

Total  366(35,7)   167(16,3) 

 

Totalt 35,7 % av kvinnene har brukt legemidler mot forkjølelse, hvorav 7,7 % har 

brukt forskjellige legemiddelformer mot halsbetennelse, som f.eks. skyllevæske, 

aerosol eller dropper. Andre hyppige brukte legemidler var analgetika, rhinologika og 

andre preparater til lokal bruk i nesen (aerosol). 
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Tabell 4.9. Prevalens av urinveisinfeksjoner og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av urinveisinfeksjoner: 149 (14,5 %) 

Legemiddelbruk mot 
urinveisinfeksjoner 

n (%) Bruk av urter mot 
urinveisinfeksjoner 

n (%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urtekode Urt  

J01X Andre antibakterielle 
midler 

15 (1,5) F000082 Rosmarin 76 (7,4) 

J01C Beta-
laktamantibakterielle 
midler, penicilliner 

13 (1,3) F000086 Tusengylden 76 (7,4) 
 

J01D Andre beta-
laktamantibakterielle 
midler 

11 (1,1) F000003 Multiprodukt(
≥ 7 urter) 

22 (2,1) 

 Andre legemidler 23 (2,4)  Andre urter 85 (8,3) 

Total  59 (5,8)   56 (5,5) 

 

Hyppig brukt legemiddelgruppe er andre antibakterielle midler og beta-

laktamantibakterielle midler og penicillin. Like mange har brukt urter mot 

urinveisinfeksjoner. 

 

Tabell 4.10. Prevalens av andre infeksjoner og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av andre infeksjoner: 135 (13,2 %) 

Legemiddelbruk mot andre 
infeksjoner 

n (%) Bruk av urter mot 
andre infeksjoner 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

G01A Antiinfektiver og 
antiseptika, 
eksklusive 
kombinasjoner med 
kortikosteroider 

33 (3,2) F001000 
 

Homøopati 
 

2 (0,2) 
 

J01F Makrolider, 
linkosamider og 
streptograminer 

22 (2,1)  Andreurter 
 

8 (0,8) 
 

L03A Immunstimulanter 13 (1,3)    

G01B Antiinfektiver og 
antiseptika, inklusive 
kombinasjoner med 
kortikosteroider 

8 (0,8)    

 Andre legemidler  54 (5,5)    

Total  117(11,4)   125(12,2) 
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Ved andre infeksjoner er de mest brukte legemidlene anti-infektiver og antiseptika, 

eksklusive kombinasjoner med kortikosteroider, makrolider og immunstimulanter. 

Totalt ble homeopatiske legemidler (12,2 %) mer brukt enn konvensjonelle medisiner. 

 

Tabell 4.11. Prevalens av bekken- og ryggsmerter og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av bekken- og ryggsmerter: 637 (62,1 %) 

Legemiddelbruk mot bekken- 
og ryggsmerter 

n (%) Bruk av urter mot 
bekken- og 
ryggsmerter 

n (%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urtekode Urt  

M02A Utvortes preparater 
ved muskel-
/leddsmerter 

20(1,9) F000003 Multiprodukt 
(≥ 7 urter) 

2 (0,2) 

A03A Midler mot 
funksjonelle 
tarmlidelser 

16 (1,6) F005000 Alternativ 
terapi 

2 (0,2) 
 

A12A Kalsium 14(1,4)  Andre urter 7 (0,7) 

M01A Antiinflammatoriske 
og antirevmatiske 
midler, 
eksklusivesteroider 

6 (0,6)    

N02B Andre analgetika og 
antipyretika 

6 (0,6)    

 Andre legemidler  16 (1,6)    

Total  93 (9,1)   78(7,6) 

 

De mest brukte legemidler mot bekken- og ryggsmerter er NSAIDs til lokal bruk. 
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Tabell 4.12. Prevalens av hodepine og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av hodepine:469 (45,7 %) 

Legemiddelbruk mot hodepine n (%) Bruk av urter mot 
hodepine 

n (%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urtekode Urt  

N02B Andre analgetika og 
antipyretika 

145(14,1) 
 

F000003 Multiprodukt 
( ≥ 7 urter) 

5 (0,5) 

A03A Midler mot 
funksjonelle 
tarmlidelser 

41 (4,0)  Andre urter 2 (0,2) 
 

M01A Antiinflammatoriske 
og antirevmatiske 
midler, eksklusive 
steroider 

17 (1,7)    

C02A Antiadrenergika, 
sentralt virkende 

3 (0,3)    

 Andre legemidler 11 (1,1)    

Total  203 
(19,8) 

  7 (0,7) 

 

Mest brukte legemiddel er andre analgetika og antipyretika, som paracetamolholdige 

legemiddelformer. 

 

Tabell 4.13. Prevalens av soveproblemer og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av soveproblemer:474 (46,2 %) 

Legemiddelbruk mot 
soveproblemer 

n (%) Bruk av urter mot 
soveproblemer 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

N06B Psykostimulantia, 
midler ved ADHD og 
nootropika 

8 (0,8) F000098 Valerian 69 (6,7) 

N05C Hypnotika og 
sedativa 

2 (0,2) F000076 Peppermynt 14 (1,4) 

 Andre legemidler 3 (0,3) F000066 Sitronmelisse 11 (1,1 ) 

    Andre urter 38 (3,7) 

Total  12(1,2)   104 10,1) 

 

Total 46,2 % av gravide hadde soveproblemer under svangerskapet. Til tross for 

dette har kun 1,2 % har brukt legemidler. Nesten ti ganger flere(10,1 %) har brukt 

urter. 

 

  



90 

 

Tabell 4.14. Prevalens av astma og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av astma: 15 (1,5 %) 

Legemiddelbruk mot astma n (%) Bruk av urter mot 
astma 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

R03A Adrenergika, midler 
til inhalasjon 

9 (0,9)        -       -    - 

R03B Andre midler ved 
obstruktiv 
lungesykdom, til 
inhalasjon 

2 (0,2)      -        -     - 
 

R03D Andre systemiske 
midler ved 
obstruktiv 
lungesykdom 

1 (0,1)       -          -     - 

R06A Antihistaminer til 
systemisk bruk 

1 (0,1)  -         -     - 

 Andre legemidler 1 (0,1)     -         -     - 

Total   10 (1,0)    

 

Adrenergika var mest brukte legemiddel mot astma. 

 

Tabell 4.15. Prevalens av allergi og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av allergi: 77 (7,5 %) 

Legemiddelbruk mot allergi n (%) Bruk av urter mot 
allergi 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

R06A Antihistaminer til 
systemisk bruk 

19 (1,9) 
 

F001000 Homeopati 1 (0,1) 

D07A Kortikosteroider, 
usammensatte 
preparater 

6 (0,6)    
 

R01A Rhinologika til 
local bruk 

6 (0,6)    

 Andre legemidler 10 (1,0)    

Total  33 (3,2)   1 (0,1) 
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Tabell 4.16.  Prevalens av hypotyreose og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av hypotyreose: 38 (3,7 %) 

Legemiddelbruk mot 
hypotyreose 

n (%) Bruk av urter mot 
hypotyreose 

n (%) 

ATC 
kode 

Legemiddel  Urtekode Urt  

H03A Thyreoideapreparater 29 (2,8)        -       -    - 

H03C Jodterapi 8 (0,8)        -       -    - 

Total  34 (3,4)    

 

Tabell 4.17. Prevalens av revmatiske sykdommer og relatert legemiddelbruk 

Prevalensen av revmatiske sykdommer: 15 (1,5 %) 

Legemiddelbruk mot revmatiske 
sykdommer 

n (%) Bruk av urter mot 
revmatiske 
sykdommer 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

D07X Kortikosteroider, andre 
kombinasjoner 

1 (0,1)         -            -       - 

H02A Kortikosteroider til 
systemisk bruk, 
usammensatte 

1 (0,1)         -           -      - 
 

M01A Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler 

1 (0,1) 
 

        -            -      - 

M02A Utvortes preparater 
ved muskel-
/leddsmerter 

1 (0,1)          -           -      - 

Total  4 (0,4)    

 

Prevalens av revmatiske sykdommer hos gravide er lavt og legemiddelbruket var 

lavt. 

 

Tabell 4.18. Prevalens av diabetes og relatert legemiddelbruk 

 Prevalensen av diabetes:2 (0,2 %) 

Legemiddelbruk mot diabetes n (%) Bruk av urter mot 
diabetes 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

A10A Insulin og analoger 2 (0,2)          -          -  

Total  2 (0,2)    
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Tabell 4.19. Prevalens av epilepsi og relatert legemiddelbruk 

Prevalensen av epilepsi:1 (0,1 %) 

Legemiddelbruk mot epilepsi n (%) Bruk av urter mot 
epilepsi 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

N03A Antiepileptika 1 (0,1)          -        -  

Total  1 (0,1)    

 

Tabell 4.20. Prevalens av depresjoner og relatert legemiddelbruk 

Prevalens av depresjoner: 10 (1,0 %) 

Legemiddelbruk mot 
depresjoner 

n (%) Bruk av urter mot 
depresjoner 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urte   

- - - F000098 Valerian 7 (0,7) 

- - - F000002 Løvehale 
(motherwort) 

2 (0,2) 
 

- - - F000003 Multiprodukt 
( ≥ 7 urter) 

2 (0,2) 

- - - F000066 Sitronmelisse 2 (0,2) 

- - - F000076 Peppermynt 2 (0,2) 

- - - F001000 Homeopati 1 (0,1) 

Total     7 (0,7) 

 

1 % av gravide i Russland har registrert at de plages av depresjoner, og ingen bruker 

legemidler. 0,7 % har brukt urter og homeopatiske midler. 
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Tabell 4.21. Prevalens av angst og relatert legemiddelbruk 

Prevalensen av angst: 27 (2,6 %) 

Legemiddelbruk mot angst n (%) Bruk av urter mot angst n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

A12C Andre 
mineralpreparater 

2 (0,2) F000098 Valerian 16 (1,6) 

C07A Betablokkere 1 (0,1) F000066 Sitronmelisse 2 (0,2) 

N06B Psykostimulantia, 
midler ved ADHD og 
nootropika 

1 (0,1) F000076 Peppermynt 2 (0,2) 

   F000003 Multiprodukt 
( ≥ 7 urter) 

1 (0,1) 

    Andre urter 3 (0,3) 

Total  4 (0,4)   17 (1,7) 

 

Prevalensen av angst og legemiddelbruk er lavt. 

 

Tabell 22. Prevalens av kardiovaskulære sykdommer og relatert 

legemiddelbruk. 

Prevalens av kardiovaskulæresykdommer: 49 (4,8 %) 

Legemiddelbruk mot 
kardiovaskulæresykdommer 

n (%) Bruk av urter mot 
kardiovaskulæresykdommer 

n (%) 

ATC kode Legemiddel  Urtekode Urt  

C07A Betablokkere 4 (0,4) F000098 Valerian 4 
(0,4) 

C02A Antiadrenergika, 
sentralt virkende 

10 (1,0)  Andre urter 5 
(0,5) 
 

A12C Andre 
mineralpreparater 

2 (0,2)    

B01A Antitrombotiske 
midler 

2 (0,2)    

C05C Kapillærstabilisere
nde midler 

2 (0,2)    

C08D Selektive 
kalsiumantagonist
er med direkte 
virkning på hjertet 

2 (0,2)    

 Andre legemidler 10 (1,0)    

Total  24(2,3)   7(0,7) 
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Prevalens av kardiovaskulære sykdommer hos gravide var lavt. Mest brukte 

legemiddel var betablokkere og sentralt virkende antiadrenergika. 

 

I spørreskjemaet ble det gitt eksempler på noen reseptfrie legemidler 

(smertestillende, nesedråper, legemidler mot halsbrann, mot kvalme, oppkast og 

obstipasjon). Kvinnene ble bedt om å angi de legemidler som de tok i løpet av 

svangerskapet. I tabellen nedenfor kan man se resultatene. 

 

Tabell 4.23. Total bruk av reseptfrie legemidler 

Sykdom Total bruk (%) 

Halsbrann 35,7 

Spray/Nese dråper 32,1 

Smertestillende 21,2 

Obstipasjon 18,6 

Kvalm/Oppkast 1,6 

Totalt 67,3 

 

Kvinnene ble spurt om de hadde brukt urtemedisin i løpet av svangerskapet, mer enn 

halvparten (56,9 %) av kvinnene svarte ja.  Tabellen nedenfor viser de mest brukte 

urtene.  

 

Tabell 4.24. Totalt forbruk av urter. 

Koder for 

brukte urter 

Navnet på urter (norsk) Andel (%) 

F000098 

 F000031 

 F000002 

 F000054 

 F000053 

 F000036 

 F000003 

 F000044 

 

Valerian 

Tranebær 

Andre urteprodukter 

Ingefær 

Kamille 

Nype 

≥ enn 7 urter (multiprodukt) 

Bringebær 

Andre  

27,3 

20,3 

18,5 

6,1 

5,5 

4,1 

2,7 

2,6 

17,0 

Total  56,9 
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Urter som ble brukt hyppig var valerian, tranebær, andre urter og ingefær. 

Under koden F000 002 (andre urteprodukter) har det blitt plassert alle de urtene som 

ikke ble inkludert i kodesystemet, men som har blitt brukt av kvinnene. Tallene fra 

disse plantene var ganske høy, hele 18,5 % av kvinnene hadde brukt planter fra 

denne gruppen. 

Beregningene viste at 5,9 % av kvinnene har bruktløvehale (motherwort), 4,2 % har 

brukt tyttebærblad, 2,1 % brukt Javate og andre planter. Hyppige brukte urter var 

valerian (27,3 %), tranebær (20,3 %), ingefær (6,1) og løvehale (motherwort) (5,9 %). 

Andre medisinske planter ble brukt svært sjelden eller bare i noen tilfeller. 

Tabellen nedenfor inneholder urter som ikke ble inkludert i kodesystem, men som ble 

brukt av kvinner i Russland. 
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Tabell 4.25. Urter som ikke ble inkludert i kodesystem, men brukt av gravide 

kvinner i Russland. 

 Latinsk navn Russisk navn Engelsk navn Norsk navn 

1 Leonurus cardiaca Пустырник 
сердечный 

Motherwort 
Heart 

Løvehale 

2 Vaccínium vítis-
idaéa 

 русни ка Lingonberry Tyttebær 

  3 Orthosiphon 
stamineus 

Почечный чай, или 
Ортосифон 
тычиночный 

Java tea Javate 

4 Zea mays Кукуруза 
обыкновенная 

Maize Mais 

5 Hippophaë 
rhamnoides 

Облепиха 
крушиновидная 

 Sea-Buckthorn Tindved 

6 Quercus robur L Дуб черешчатый 
(обыкновенный) 

English oak Engelskeik 

7 Prúnus pádus  ер муха 
обыкнове нная 

Bird cherry Hegg 

8 Arónia 
melanocárpa 

 ерноплодная 
ряби на 

Chokeberry Svartsurbær 

9 Aerva lanata Эрва шерстистая 
или пол-пала 

Aervalanata  

10 Viburnum opulus Калина 
обыкновенная 

Guelder-rose Krossved 

11                Сморо дина ч рная Blackcurrant Solbær 

12 Althaéa officinális  лте й 
лека рственный 

Marshmallow Läkemalva 

13 Heliánthus 
tuberósus 

Топина мбур Jerusalem 
artichoke 

Jordskokk 

14 Tussilágo  а ть-и-ма чеха Coltsfoot Hestehov 

15 Crataégus 
sanguínea 

 оя рышник 
крова во-кра сный 

Redhaw 
Hawthorn or 
Siberian 
hawthorn 

Redhaw Hawthorn 
ellersibirskhagtorn 

 

Analysen av resultatene fra den internettbaserte undersøkelsen viser at nivået av 

legemiddelbruk blant gravide i Russland er høyt. Hele 811 (79 %) kvinner uten 

kroniske sykdommer har brukt reseptfrie legemidler. Bruk av urter og urtemedisiner 

var også høyt – 713 kvinner (69,5 %). Definisjonen urter og urtemedisiner inneholder 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hippophae_rhamnoides
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hippophae_rhamnoides
http://ru.wikipedia.org/wiki/Viburnum_opulus
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også homeopatiske legemidler, aromaterapi, dyre baserte legemidler, alternativ 

terapi(ayurveda terapi) og probiotika. 

Når det gjelder kvinner med kroniske sykdommer har 100 kvinner (9,7 %) brukt 

legemidler, og 28 (2,7 %) har brukt urter. 

Totalt 825 kvinner (80,4 %) kvinner har brukt minst et legemiddel under 

svangerskapet, og 713 kvinner (69,5 %) har brukt minst et urt.  

 

Risikopersepsjon. 

Hensikten med denne studien var også å kartlegge risikopersepsjon hos gravide i 

Russland.  

Kvinnene ble bedt om å vurdere noen oppgitte stoffer som legemidler, noen 

matvarer, bær, alkoholinntak, røyking og røntgenbilde ved tannlegebesøk. Tabellen 

nedenfor viser resultatene. 

 

Tabell 4.26.  Gjennomsnittlig verdi for risikooppfatning av 13 stoffer 

 Navnet på oppgitte legemidler, 
 stoffer og matvarer. 

Ukjent stoff 
n ( %) 

Gjennomsnittlig verdi for 
risikooppfatning 

 Røyking 14 (1,4)  9,33 ±1,82 

 Thalidomid  846 (82,5)  9,33 ± 1,77 

Alkohol i 1.trimester (vin, øl, sprit) 10 (1,0) 8,97 ± 2,16 

Medisiner mot depresjon  
 (antidepressiva) 

63 (6,1) 8,69 ± 2,15 

H1N1(svine) influensavaksine 209 (20,4)  8,67 ± 2,37 

 Antibiotika(penicillin) 31(3,0 ) 8,36 ± 2,36 

Røntgenbilde ved tannlegebesøk 37 (3,6) 7,68 ± 2,99 

 Reseptfrie legemidler ved 
kvalme 

155 (15,1) 5,04 ± 3,02 

Paracetamol/Paracet/Pinex 23 (2,2) 4,96 ± 2,98 

 Muggost 141 (13,7) 4,24 ± 3,42 

Ingefær  122 (11,9) 2,29 ± 2,67 

 Egg 4 (0,4) 1,68 ± 2,3 

 Tranebær 28 (2,7)  1,06 ± 2,0 
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Funnene viser at gravide hadde overestimert risiko for penicillin, legemidler mot 

depresjon, paracetamol, svineinfluensavaksine, reseptfrie legemidler ved kvalme, 

røntgenbilde ved tannlegebesøk og muggost. Risikooppfatningen var høyest (>7 på 

VAS-skala) for røyking, thalidomid, alkohol i 1.trimester, legemidler mot depresjon 

(antidepressiva), H1N1(svine) influensavaksine, antibiotika(penicillin) og røntgenbilde 

ved tannlegebesøk.   

 

Figur 4.3. Gjennomsnittlig verdi for risikooppfatning av 13 stoffer  
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5. Diskusjon. 

 

5.1 Oppsummering av hovedresultatene. 

De viktigste resultatene fra denne studien er som følger: 

1. Bruk av reseptfrie legemidler blant gravide i Russland er høyt. 79 % av 

kvinnene har brukt reseptfrie legemidler under svangerskapet. Totalt forbruk 

av legemidler under svangerskapet er litt høyere - 80,4 %. Det kan delvis 

forklares med overlapp mellom kroniske sykdommer og andre helseplager. 

 

2. I denne studien ble det funnet en forekomst på 69,5 % på bruk av 

urtemedisiner i svangerskapet. Definisjonen urtemedisiner inneholder urter, 

også homeopatiske legemidler, aromaterapi, dyre baserte legemidler, 

alternativ terapi(ayurveda terapi) og probiotika. 

 

3. Inntak av folsyre før svangerskapet er lavt. Kun 24 kvinner (2,3 %) tok folsyre 

før konsepsjon, og 6,2 % av kvinnene tok ikke folsyre i det hele tatt. 

 

     Alkoholinntaket etter kjent graviditet var ganske høyt- 25,7 %. Det betyr at hver   

     fjerde gravid kvinne har brukt alkohol under svangerskapet. Men hvis vi    

     analyserer dataene nærmere finner vi at 70,8 % av kvinnene har brukt kun 1-2  

     enheter alkohol under hele perioden av svangerskapet. 

 

     Røykevanene hos de gravide forandret seg fra før de ble gravide. Før  

     svangerskapet var det53,9 % av kvinnene som ikke røykte. Under  

     svangerskapet økte antall kvinner som ikke røykte til 79,1 %. 51 % av de som  

     røykte har røyket i gjennomsnitt fra 1 til 5 sigaretter daglig. 

 

4. Funnene viser at gravide i Russland hadde overestimert risiko for inntak av de 

fleste legemidler, noen matvarer og svineinfluensavaksinen. 
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5.2 Diskusjon. 

Dette studiet er unikt. Det er aller første gang Russland har deltatt i en slik 

internasjonal studie. Tallene viser at det er generelt høyt legemiddelbruk blant 

gravide i Russland–80,4 %. Her ble alle kvinner inkludert, både de med kroniske 

sykdommer og noen med alminnelige plager i svangerskapet, slik som 

kvalme/oppkast, halsbrann, konstipasjon, urinveisinfeksjoner, bekken- og 

ryggsmerter. Hvis man kun ser på gravide kvinner med kroniske sykdommer har9,7 

% (100/1026) brukt legemidler. Kroniske sykdommer i denne studien inkluderer 

allergi, kardiovaskulære sykdommer, hypotyreose, angst, astma, revmatiske 

sykdommer, depresjoner, diabetes og epilepsi. 

Legemiddelbruk blant kvinner som hadde svangerskapsrelaterte plager og noen 

akutte sykdommer som forkjølelse eller sovevansker var også høyt – hele 79 %. 

Studien viste at totalt 21,2 % av gravide bruker reseptfrie smertestillende, og 16 % 

bruker paracetinnholdende legemiddelformer (ATC-gruppe N02B). 

Bruk av nesespray og nesedråper var også høyt – 32,1 %. Det kan forklares ved at 

studien ble utført i oktober og november, når sesongmessig forekomst av forkjølelse 

øker raskt. Mest brukte legemiddelgruppe var R01A-rhinologika og andre preparater 

til lokal bruk i nesen.2,7 % av kvinnene har brukt immunstimulanter (L03A). Det er 

nesedråper som inneholder interferoner.  

Bruk av reseptfrie legemidler mot halsbrann var høyt – 35,7 %. Og stort sett alle – 

3,6 %, har brukt antacida (A02A). 

Laksantia (A06A) var hyppig brukt legemiddelgruppe mot obstipasjon. 

 

Bruk av urtemedisiner skiller seg ikke fra legemiddelbruk under svangerskapet. 

Bruken av urter var også ganske høyt– 56,9 %. Det kan forklares ved at medisinske 

urter ble brukt i folkemedisin i mange generasjoner. Og kvinner vurderer urter som 

tryggere å benytte under svangerskapet enn kjemiske legemidler. Valerian, tranebær 

og løvehale var de mest brukte urtene under svangerskapet. Gravide har en 

oppfatning om at naturpreparater medfører en lavere risiko for fosteret enn 

legemidler (37,39). 

 

Inntak av folsyre før svangerskapet var svært lavt. Bare 2,3 % av kvinnene har brukt 

folsyre før graviditeten, 56,6 % har brukt folsyre kun under svangerskapet, og 6,2 % 
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tok ikke folsyre i det hele tatt. Det finnes ikke retningslinjer for bruk folsyre av gravide 

i Russland. Derfor anbefalinger fra leger kan variere betydelig. 

 

Røykevanene under svangerskapet endret seg til bedre. Mengden av røyking under 

svangerskapet ble betydelig redusert. Antall kvinner som ikke røykte økte fra 53,9 % 

til 79,1 %. Av de som fortsatte å røyke under svangerskapet, røyket 51,0 % betydelig 

mindre, fra 1 til 5 sigaretter daglig, og hver fjerde gravid kvinne røykte 6-10 sigaretter 

daglig. 

 

Alkoholinntaket etter kjent graviditet var svært høyt – 25,7 %. Det betyr at hver fjerde 

kvinne har drukket alkohol selv etter at hun visste at hun var gravid. Hvis man ser 

nærmere på tallene viser det seg at 70,8 % har drukket 1-2 enheter alkohol i hele 

svangerskapet. 

 

Risikopersepsjon. 

Studier viser at gravide ofte overestimerer oppfatningen av hvor farlige legemidler, 

kjemiske stoffer eller røntgen er for fosteret. En risikopersepsjon er en subjektiv 

vurdering av sannsynligheten for at noe kan skje. Risikopersepsjon varierer fra et 

menneske til et annet. Risiko er noe vi alle oppfatter forskjellig, og den kan variere 

mellom individer, men den kan også variere mellom land, generasjoner og over tid. 

Gravide føler seg mer sårbare og har en større risikooppfattelse. 

For vurdering av risikopersepsjon hos gravide i denne studien ble det brukt VAS-

scoring (Visuell Analog Skala) hvor er 0 tilsvarte ingen risiko for fosteret og 10 

tilsvarte risiko i 100 % av tilfellene. 

Kvinnene ble bedt om å score hvor risikabelt de trodde 13 forskjellige legemidler, 

noen matvarene, bær, alkoholinntak i 1. trimester, røyking og røntgenbilde ved 

tannlegebesøk var. Kvinnene viste en tendens til å overestimere risikoen for de 

spesifikke legemidlene og matvarene. Det er fortsatt begrenset informasjon om 

sikkerhet ved bruk av legemidler under svangerskapet. Det skjer ofte at leger 

foreskriver legemidler som ikke er forenlig med graviditet i pakningsvedlegget. 

Gravide søker også ofte informasjon på internett. Informasjon som kvinner tilegner 

seg fra internettkilder og kvinneforumer er ofte objektive og kan føre til forvirring og 

frykt. 
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Resultater fra studien viser at kvinnene i Russland har en særlig høy risikooppfatning 

for røyking, alkohol i 1.trimester, legemidler mot depresjon (antidepressiva), 

H1N1(svine) influensavaksine, antibiotika(penicillin) og røntgenbilde ved 

tannlegebesøk. Det er allment kjent i Russland, som i mange andre land, at gravide 

ikke skal drikke alkohol og røyke. Helsedepartement i Russland anbefaler gravide å 

avstå fra alkoholinntak og røyking. Kvinnene scoret høyt i risiko ved bruk legemidler 

mot depresjoner (antidepressiva). Det kan forklares at det er ikke vanlig å henvende 

seg til lege og bruke antidepressiva i Russland. Det er verdt å merke at i denne 

studien har 10 kvinner (1,0 %) rapportert at de hadde depresjoner, men ingen av 

dem har brukt legemidler mot sykdommen sin. 0,7 % av gravide har brukt kun urter 

mot depresjon. Den høye scoringsraten for H1N1(svine) influensavaksine kan 

skyldes at det foreligger mye usikkerhet assosiert med influensavaksinen. Gravide i 

Russland viste en høy risikooppfatning for antibiotika(penicillin)–8,36 ± 2,36 og 

paracetamol (4,96 ± 2,98). Til tross for at disse legemidlene ikke er teratogene, 

tilhører til den 1. gruppe og trygt å bruke under svangerskapet.  Når det gjelder 

spørsmål om thalidomid hadde kvinner en korrekt vurdering av risiko for fosterskader 

generelt sett, men for 82,5 % av kvinnene var det et ukjent stoff. 

 

Tabell 31 viser at kvinner overestimerer risikoen for visse typer matvarer (muggost, 

ingefær, egg og tranebær) og andre eksponeringer som røntgenstråling. Sistnevnte 

kan forklares ved at kvinner blir mer bevisste også for ytre eksponeringer når de blir 

gravide.  

 

5.3. Oppgavens styrker og begrensninger. 

Dette er den aller første internettbasert undersøkelsen av gravide i Russland, og 

studien er en del av en større internasjonal undersøkelse som omfatter 19 land. 

Gravide kvinner i Russland har fått en unik mulighet til å delta i en studie på et 

internasjonalt nivå. 

Kvinner fra hele landet, uavhengig av geografisk beliggenhet, kunne delta i studien, 

og de representerer kvinnepopulasjonen i hele Russland. 

Studien er internettbasert, og kvinnene valgte selv om de ønsket å delta i studien. 

Derfor er det logisk å forvente at antall respondenter vil være stor og man kan regne 

med stor svarprosent. Spørreskjemaet er strukturert, og har inkludert spørsmål om 
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bruk av reseptfrie legemidler og urtemedisiner. Spørreskjemaet stiller spørsmål om 

enkelte utbredte kroniske sykdommer hos gravide og hvilke legemidler som ble brukt 

i behandling av helseplagene, samt i hvilken svangerskapsuke disse ble brukt. Den 

inneholder også opplysninger om livsstils-faktorer som røyking og alkoholbruk i 

svangerskapet. 

 

Det er også en del begrensninger ved oppgaven som bør nevnes. Dette er en 

internettbasert undersøkelse med selv utfylte spørreskjemaene. Det kan derfor 

oppstå eventuelle misforståelser. For eksempel er det noen kvinner som ikke har 

forstått spørsmålet og følgelig ikke kunnet svare riktig. I tillegg må kvinnene huske 

flere uker eller måneder tilbake i tid. Da kan det være svært vanskelig å huske hva 

man har brukt. Kvinnene har trolig varierende evne til å huske tilbake og til å 

identifisere alle legemidlene og urtemedisinene de har brukt. En rekke kvinner har 

besvart at de har brukt legemidler, men klarte ikke huske navnene på legemidlene, 

heller ikke hvilken sykdom tok de legemidler mot. Dette kan gi grunnlag for 

underestimering og feilrapportering. En ulempe med studien at studien baserer seg 

på selvrapporterte spørreskjemaer, ikke på kliniske intervjuer.    

Studien er internettbasert, men kun om lag en tredel av befolkningen i Russland 

bruker internett, og en tredel av kvinner i fertil alderen har tilgang til internett. Derfor 

kan det oppstå en systematisk ulikhet mellom karakteristikkene til de som deltar i 

studien og de som ikke har mulighet å delta i studien. Dette kan føre til at et problem 

med systematisk uskjevhet i rapportering av legemiddelbruk kan oppstå. Man kan 

tenke at de kvinnene som deltok i studien bor i store byer, har godt økonomi og som 

følge bedre helse og større tilgang til helsetjenester. Det er derfor usikkert om disse 

kvinnene er representative for gravide kvinner generelt i Russland. 
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5.4 Fremtidig forskning 

Dette er en internasjonal undersøkelse hvor Russland har deltatt for aller første gang 

angående dette tema. Det er behov for økt kunnskap om legemiddelbruk og bruk av 

urtemedisiner blant gravide i Russland sammenligning med andre land. Det fins lite 

kunnskap om de faktiske standarder for pasientbehandling i Russland. 

Resultatene fra denne studien kan fungere som en referansekilde for fremtidige 

internasjonale prosjekter i farmakoepidemiologi under svangerskapet og til å 

undersøke endringer i legemiddelbruk hos gravide i Russland. 

 

 

6. Konklusjon. 

Denne studien viser lat bruk av legemidler og urter blant gravide i Russland er høyt. 

Et stort antall gravide rapporterte at de hadde svangerskapsrelaterte sykdommer 

som kvalme/oppkast, bekken- og ryggsmerter og halsbrann, og den mest brukte 

legemiddelgruppen var antacida (35,6 %). Studien viste også at andel kvinner som 

har brukt urter under svangerskapet også var høyt. De hyppigst brukte urtene var 

valerian, tranebær, løvehale og ingefær. Det er til tross for at det er begrenset 

dokumentasjon for sikkerhet og effekt av de fleste urter. 

Resultatene av denne studien er viktig for leger, farmasøyter, og for alle som jobber 

med gravide kvinner i Russland. De vil være nyttig i utviklingen av nye standarder for 

behandling av gravide. 

Det er viktig og nyttig at både helsemyndigheter, leger og andre helsepersonell har 

en forståelse for hvordan kvinners risikooppfatning kan påvirke bestemmelser om 

legemiddelbruk under svangerskapet. 
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VEDLEGG 1 - SPØRRESKJEMA 
 

 

Bruk av medisiner i svangerskapet med fokus 

på holdninger, oppfatning av risiko og psykisk 

velvære 

 

 

Internet spørreskjema 
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Litt informasjon om deg selv 
 

1. I hvilket land bor du?                                             I hvilket fylke bor du? 

Land:_________________                                      Fylke: _______________________ 

2. Er du gravid nå?  

            □ Ja         □ Nei   

(Hvis ja) I hvilken uke av svangerskapet er du nå?  

Fra 1 til 44 

 

(Hvis ja) Er du gravid med mer enn ett barn? 

             □ Nei                                

             □ Ja (dvs med tvillinger, trillinger) 

(Hvis nei) Hvor gammelt er barnet ditt nå 

(antall uker)?   

0-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 /               

21-24 / 25-28 / > 29 

 

(Hvis nei) Ammer du nå? □ Ja         □ Nei 

3. Hvor mange barn har du fra før? 

□Ingen 

□ Ett  

□ To  

             □ Mer enn to  

4. Hvilken sivilstand har du?  

□Gift    

□ Samboer                            

□ Enslig  

□ Skilt/separert                                       

□ Annet  

5. Hvilken utdannelse er den høyeste du har fullført? 

□ 9-årig grunnskole                 

□ 3-årig videregående skole 

□ Universitet             

□ Annen utdannelse 

6. Hva var arbeidssituasjonen for deg da du ble gravid? 

□ Student      

□ Hjemmeværende          

□ Helsepersonell, dvs lege, sykepleie, eller farmasøyt 

□ Annet lønnet arbeid 

□ Arbeidsøker 

□ Ingen av de overstående 

7. Er norsk ditt morsmål? 

□ Ja 

□ Nei                            
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      (Hvis ja) Hva er ditt morsmål?____________________ 

8. Dinalder:  

Fra 15 til 55  
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Litt informasjon om ditt svangerskap  
 

9. (Hvis gravid) Deltar dupå svangerskapskurs/fødselsforberedende kurs eller lignende? 

□ Ja 

□ Nei, men planlegger å delta  

□ Nei, jeg kommer ikke til å delta på dette                      

10. (Hvis gravid) Hvordan tror du at fødselen din kommer til å bli som helhetsopplevelse? Vennligst 

oppgi dine tanker på en skala hvor1 er helt forferdelig og 6 er helt fantastisk 

Helt forferdelig 1 

□ 

2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ 

6 

□ 

Helt fantastisk 

11. Var graviditeten din planlagt? 

□ Ja   

□ Nei, men kom ikke helt uventet 

□ Nei, graviditeten var ikke planlagt 

12. Har du vært i kontakt med helsevesenet på grunn av barnløshet? 

□ Ja 

□ Nei 

 

(Hvis ja) Ble du gravid etter behandling for barnløshet i dette svangerskapet? 

□ Ja 

□ Nei 

13. Har du tatt folsyre/folat? (alene eller som del av multivitaminer) 

□ Ja, før svangerskapet 

□ Ja, før og i svangerskapet 

□ Ja, bare i svangerskapet 

□ Nei 

□ Husker ikke 

14. Røykte du sigaretter før du ble gravid? 

□ Ja, jeg røykte fast    

□ Ja, av og til 

□ Nei, aldri                                                                                                                                                

 

       (Hvis ja – ”røykte fast” + ”av og til”) Røyker du/røykte du sigaretter i svangerskapet? 

            □ Ja, mer enn før 

            □ Ja, cirka like mye 

            □ Ja, men mindre 

            □ Nei 



115 

 

 

       (Hvis ja – ”røykte fast” + ”av og til”) Hvor mange sigaretter røyker du/røykte du (i gjennomsnitt) 

per dag under svangerskapet? 

            □ <1 

            □ 1-5 

            □ 6-10 

            □ > 10 

15. Etter at du fant ut at du var gravid, har du drukket noe alkohol? 

            □ Ja 

            □ Nei 

            □ Husker ikke 

 

        (Hvis ja) Hvor mye alkohol har du drukket (i enheter) under dette svangerskapet? 

 

1 alkoholenhet tilsvarer: 

1 flaske/boks (33 cl) øl eller cider 

1 glass (12 cl) vin 

1drammeglass (4 cl) sprit eller likør  

 

           □ mer enn 1-2 enheter med alkohol i uken 

            □ 1-2 enheter med alkohol i uken 

            □ 1-4 enheter med alkohol i måneden 

            □ 1-2 enheter med alkohol i løpet av svangerskapet 

            □ Husker ikke 
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HELSEPLAGER oG MEDISINER I SVANGERSKAPET 
 

16. Har du opplevd noen av helseplagene oppgitt nedenfor i dette svangerskapet?  

 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i forbindelse med X, oppgi navnet på medisinene.  

I hvilke uker av svangerskapet har du brukt dem? 

Helseplage Medisin  Brukt periode  

(uker i svangerskapet) 

Kvalme □ Ja                          

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med kvalme, oppgi navnet på 

medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Sure oppstøt □ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med sure oppstøt, oppgi 

navnet på medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Forstoppelse □ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med forstoppelse, oppgi 

navnet på medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Forkjølelse □ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med forskjølelse, oppgi 

navnet på medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Urinveisinfeksjon 

 

□ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med urinveisinfeksjon, oppgi 

navnet på medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Andre infeksjoner □ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med andre infeksjoner, oppgi 

navnet på medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Vondt i 

rygg/nakke/bekken 

□ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med vondt i 

rygg/nakke/bekken, oppgi navnet på 

medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 
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□ uke 25-fødsel 

Hodepine □ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med hodepine, oppgi navnet 

på medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

Søvnproblemer □ Ja     

□ Nei 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner i 

forbindelse med søvnproblemer, oppgi 

navnet medisinene. 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

 

17. Har duværtsykemeldt i dette svangerskapet?         

□ Ja □ Nei 

18. (Hvis ja) Hva var årsaken til det? I hvilke uker i svangerskapet har du vært sykemeldt? 

Årsaken for sykemelding Sykemeldt periode 

(uker i svangerskapet) 

__________________________________________________________ 

 

□ uke 0-12 

□ uke 13-24 

□ uke 25-fødsel 

 

19. Nedenfor nevnes det noen vanlige reseptfrie medisiner. Vennligst oppgi om du har brukt 

noen av dem i svangerskapet.  

 

Vennligst oppgi navnet på alle X medisiner du har brukt.  

I hvilke uker av svangerskapet har du brukt dem? 

 Navn på medisin  Brukt periode  

(uker i 

svangerskapet) 

Smertestillende (eks. 

Paracet, Ibux, Pinex) 

□ Ja     

□ Nei 

Vennligst oppgi navnet på alle 

smertestillende medisiner du har 

brukt i løpet av svangerskapet. 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 

Nesespray/nesedråper 

(unntatt 

saltvannsdråper) (eks. 

Otrivin, Rhinox, 

□ Ja     

□ Nei 

Vennligst oppgi navnet på alle 

nesesprayer/nesedråper du har 

brukt i løpet av svangerskapet. 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  
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19. Nedenfor nevnes det noen vanlige reseptfrie medisiner. Vennligst oppgi om du har brukt 

noen av dem i svangerskapet.  

 

Vennligst oppgi navnet på alle X medisiner du har brukt.  

I hvilke uker av svangerskapet har du brukt dem? 

Zymelin □ uke 25-fødsel 

Syrenøytraliserende  

(Eks.Link, Gaviscon) 

□ Ja     

□ Nei 

Vennligst oppgi navnet på 

allesyrenøytraliserende medisiner 

du har brukt i løpet av 

svangerskapet. 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 

Midler mot kvalme 

(Eks.Clarityn, Zyrtec, 

Postafen) 

□ Ja     

□ Nei 

Vennligst oppgi navnet på alle  

midler du har brukt mot kvalme i 

løpet av svangerskapet. 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 

Midler mot forstoppelse  

(Eks.Lactulose, 

Dulcolax) 

□ Ja     

□ Nei 

Vennligst oppgi navnet på alle 

midler du har brukt mot 

forstoppelse i løpet av 

svangerskapet. 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 

 

20. Har du brukt noen urtemedisiner i løpet av svangerskapet (for eksempel ingefær, solhatt, 

valeriane, tranebær)?   
□ Ja                                                                 □ Nei□ Husker ikke 

 

(Hvis ja) Vennligst oppgi navnet på alle urtemedisinene du har brukt i løpet av svangerskapet. 

 

(Hvis ja) Hva var årsaken til bruken av urtemedisiner (helseplage, sykdom)? 

 

(Hvis ja) I hvilke uker av svangerskapet har du brukt urtemedisinene?  

Navn på urtemedisin/er du 

brukte 

Årsaken for bruk (helseplage, sykdom)  Brukt periode 

________________________

________________________

________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 
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________________________

________________________

________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 

________________________

________________________

________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

□ uke 0-12  

□ uke 13-24  

□ uke 25-fødsel 

21. (Hvis du har brukt noe urtemedisinen i løpet av svangerskapet) Hvem anbefalte deg å bruke 

urtemedisiner i svangerskapet? (Sett eventuelt flere kryss) 

             □ På eget initiativ  

             □ Familie/venner                                                                         

             □ Lege       

             □ Jordmor/sykepleie 

             □ Apotekpersonale 

             □ Helsekostpersonale 

             □ Internett 

             □ magasiner, media, o.l.               

             □ Annet (spesifiser her________________) 

22. Har du brukt noen homeopatiske medisiner i løpet av svangerskapet?   

□ Ja                                                                 □ Nei□ Husker ikke 

 

(Hvis ja) Hva var årsaken til dette? ____________________________________                

 

 
Litt mer om medisiner under svangerskapet 
 

23. Har du bevisst unngått å bruke en resept fri medisin under svangerskapet? 
□ Ja 

□ Nei 

□ Husker ikke 

 

        (Hvis ja) Hvilken medisin var dette? _______________________________                                
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        (Hvis ja) Hva var årsaken til dette?____________________________________ _     

 

24. Har du bevisst valgt å ikke bruke en medisin forskrevet av lege, fordi du var gravid? 

□ Ja 

         □ Nei 

         □ Husker ikke 

 

         (Hvis ja) Hvilken medisin var dette? ___________________________________________ 

 

          (Hvis ja) Hva var årsaken til dette? ___________________________________________ 

          _________________________________________________________________________ 
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Behov for informasjon 

 

25. Har du hatt behov for informasjon om medisiner i løpet av din graviditet? 

             □ Ja    

             □ Nei 

□ Husker ikke 

26. (Hvis ja) Hvor henvendte du deg for å få informasjon? (Sett eventuelt flere kryss) 

             □ Familie/venner                                                                         

             □ Lege       

             □ Jordmor/sykepleie                

             □ Apotekpersonale 

             □ Helsekostpersonale 

             □ Felleskatalogen/pakningsvedlegg                  

             □ Giftinformasjonen     

□ Internett 

             □magasiner/media o.l.                   

             □ Annet (spesifiser her:____________ ) 

27. (Hvis ja in quest 25) Hvis du fikk informasjon fra flere kilder, var denne informasjonen lik? 

□  Ja, helt lik (alt samsvarte) 

□  Ja, i det store og hele (alt samsvarte, men ordlyden eller detaljnivået var ulikt) 

□  Nei, en del av informasjonen var ulik   

□  Nei, informasjonen var helt motstridende 

28. Hvis det ikke var samsvar, hva medførte dette for deg? (Sett eventuelt flere kryss) 

□ Ingenting 

□ Jeg ble engstelig 

□ Jeg valgte å ikke bruke medisinen 

□ Jeg oppsøkte en ny kilde (Hvilken kilde oppsøkte du?:______________________________) 

□ Jeg valgte å stole på én kilde, og se bort i fra den motstridende kilden (Hvilken kilde valgte du å 

stole på?______________________Hvilken kilde så du bort i fra?______________) 
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29. Hvor ofte trenger du hjelp til å forstå skriftlig medisinsk informasjon fra lege/sykehus? 

□ Alltid 

□ Ofte 

□ Noen ganger 

□ En sjelden gang 

□ Aldri 

30. Hvor fortrolig er du med å fylle ut medisinske skjemaer på egen hånd?  

□Svært 

□ Ganske mye 

□ Litt 

□ Lite 

□ Ikke i det hele tatt 

31. Hvor ofte opplever du at du har problemer med å forstå informasjon om din helse tilstand på 

grunn av vanskeligheter med å forstå skriftlig informasjon? 

□ Alltid 

□ Ofte 

□ Noen ganger 

□ En sjelden gang 

□ Aldri 
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I. MEDISINER MOT KRONISKE SYKDOMMER I SVANGERSKAPET 

 

Hvis du bruker eller har brukt medisiner mot en kronisk sykdom i løpet av svangerskapet ditt ber vi 

deg vennligst om å fylle ut denne delen av spørreskjemaet og skrive ned informasjonen om de 

medisinene du bruker per i dag.  

 

Noen kroniske sykdommer er astma, allergi, hypotyreose (lavt stoffskifte), reumatiske sykdommer 

(inkl. reumatoid artritt, psoriasisartritt), diabetes (type I eller II), epilepsi, depresjon, angst, 

hjerte/kar-sykdommer (inkl. høyt blodtrykk, høyt kolesterol, hjerte-sykdommer).  

 

Har du noen kroniske sykdommer?                □ Ja  □ Nei 

 

(Hvis Ja) Vennligst kryss av hvis du har noen av følgende kroniske sykdommer. 

 Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot X sykdom i løpet 

av svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

I hvilke uker av 

svangerskapet har du 

brukt dem? 

 

Astma □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot astma i løpet av 

svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Allergi □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot astma i løpet av 

svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Hypotyreose (lavt stoffskifte) □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot hypotyreose i løpet 

av svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Reumatiske sykdommer 

(inkl. reumatoid artritt, 

psoriasisartritt) 

 

□ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot reumatisk sykdom 

i løpet av svangerskapet ditt, 

vennligst oppgi navnet på 

medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 
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 Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot X sykdom i løpet 

av svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

I hvilke uker av 

svangerskapet har du 

brukt dem? 

 

Diabetes (type I eller II) □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot diabetes i løpet av 

svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Epilepsi □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot epilepsi i løpet av 

svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Depresjon □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot depresjon i løpet 

av svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Angst □ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot angst i løpet av 

svangerskapet ditt, vennligst 

oppgi navnet på medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Hjerte/kar-sykdommer (inkl. 

høyt blodtrykk, høyt 

kolesterol, hjerte-

sykdommer) 

□ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot hjerte/kar-sykdom 

i løpet av svangerskapet ditt, 

vennligst oppgi navnet på 

medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 

Andre (Vennligst spesifiser 

hvilken annen sykdom eller 

hvilke andre sykdommer:) 

_____________ 

□ Ja  □ 

Nei 

Hvis du bruker eller har brukt 

medisiner mot din kroniske 

sykdom i løpet av svangerskapet 

ditt, vennligst oppgi navnet på 

medisinene. 

□uke 0-12  

□uke 13-24  

□uke 25-fødsel 
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II. Dine synspunkter på forskrevet medisiner 

 

 Vi vil gjerne spørre deg om dine personlige synspunkter på medisiner forskrevet til deg. 

 Dette er utsagn andre personer har gjort om sine medisiner. 

 Vennligst vis hvor mye du er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer. 

 

Det er ingen riktige eller gale svar. 

Vi er interessert i dine personlige synspunkter. 

 

 
Svært 

enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

For tiden er min helse avhengig av mine 

medisiner 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Å måtte ta medisiner bekymrer meg ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Mitt liv hadde vært umulig uten medisinene ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Noen ganger er jeg bekymret over 

langtidseffekten av mine medisiner 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Uten medisinene mine ville jeg være svært syk ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisinene mine er et mysterium for meg ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Min framtidige helse vil avhenge av 

medisinene 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisinene mine forstyrrer livet mitt ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Jeg er noen ganger bekymret over å bli for 

avhengig av medisinene mine 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisinene mine beskytter meg mot å bli 

verre 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Disse medisinene gir meg ubehagelige 

bivirkninger 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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Dine synspunkter på medisiner 
 

Vi vil gjerne spørre deg om dine personlige synspunkter på medisiner generelt. Det er ingen 

riktige eller gale svar. Vi er interessert i dine personlige synspunkter. 

 

 

 

32. Dette er utsagn andre personer har gjort om sine medisiner generelt. Vennligst vis hvor mye du 

er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer (Sett kun ett kryss for hver linje) 

 Svært 

enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

Uten medisiner vil leger ha færre 

muligheter til å kurere folk 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Leger forskriver for mange medisiner ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Personer som står på medisiner bør ta en 

pause i behandlingen av og til 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

De fleste medisiner er vanedannende  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Naturpreparater er tryggere enn 

medisiner 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisiner gjør mer skade enn gagn ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisiner gjør at mange mennesker 

lever bedre 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisiner gjør at mange mennesker 

lever lenge 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Alle medisiner er gifter  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Leger stoler for mye på medisiner ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Hvis leger hadde mer tid til pasientene, 

ville de forskrive færre medisiner 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

I de fleste tilfellene oppveier fordelene 

med medisiner, risikoen  
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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33. Nedenfor finner du noen påstander om medisinbruk i svangerskapet. Vennligst vis hvor mye du 

er enig eller uenig i dem ved å krysse av i den ruten som passer (Sett kun ett kryss for hver linje)  

 Svært 

enig 

Enig Usikker Uenig Svært 

uenig 

Jeg har en høyere terskel for å ta 

medisiner nå når jeg er gravid enn det 

jeg hadde før 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Selv om jeg er syk og kunne fått 

legemidler, mener jeg det er bedre for 

fosteret at jeg ikke behandles med 

legemidler 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Gravide bør heller bruke urtemedisiner 

enn vanlige medisiner 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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Om din vurdering av risiko i svangerskapet 
 

34. Av 100 normalt friske gravide i sunne omgivelser, hvor mange tror du vil føde et barn med en 

fosterskade?   

________________________________________________________________________ 

35. Nå kommer en liste med ulike medisiner, matvarer og andre stoffer.  

Angi på en skala fra 0-10, hvor 0 er ”ikke skadelig” og 10 er ”svært skadelig”, om hvor skadelig 

du mener disse midlene er under svangerskapet.  

 

Hvis du ikke har hørt om stoffet før, kryss av for "ukjent stoff".   

 
ukjent 

stoff 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paracetamol/Paracet/Pinex ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Antibiotika 

(eks. penicillin) 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Medisiner mot depresjon 

(eks. antidepressiva)    
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Thalidomid    ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

H1N1 (svine) influensavaksine ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Reseptfrie medisiner ved kvalme  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Ingefær  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Tranebær   ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Muggost                                                                

(eks. Roquefort, Gorgonzola)  
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Egg  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Alkohol i 1. trimester              

(eks. vin, øl, sprit)      
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Røyking 

(eks. sigaretter)    
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Røntgenbilde ved 

tannlegebesøk 
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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Hvordan har du er det? 
 

36. De neste 10 spørsmålene handler om hvordan du har hatt det de siste 7 dagene.  

Det er ingen riktige eller gale svar. Vi er bare interessert i dine personlige synspunkter.  

(Sett kun ett kryss for hver linje) 

1. Har du siste 7 dager kunnet le og se det komiske i en situasjon?  

□ Like mye som vanlig 

□ Ikke riktig så mye som jeg pleier 

□ Klart mindre enn jeg pleier 

□ Ikke i det hele tatt 

2. Har du siste 7 dager gledet deg til ting som skulle skje? 

□ Like mye som vanlig 

□ Noe mindre enn jeg pleier 

□ Klart mindre enn jeg pleier 

□ Nesten ikke i det hele tatt 

3. Har du siste 7 dager bebreidet deg selv uten grunn når noe gikk galt? 

□ Ja, nesten hele tiden 

□ Ja, av og til 

□ Ikke særlig ofte 

□ Nei aldri 

4. Har du siste 7 dager vært nervøs eller bekymret uten grunn? 

□ Nei, slett ikke 

□ Nesten aldri 

□ Ja, iblant 

□ Ja, veldig ofte 

5. Har du siste 7 dager vært redd eller fått panikk uten grunn? 

□ Ja, svært ofte 

□ Ja, noen ganger 

□ Sjelden 

□ Nei, aldri 

6. Har du siste 7 dager følt at det har blitt for mye for deg? 

□ Ja, jeg har stort sett ikke fungert i det hele tatt 
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□ Ja, i blant har jeg ikke klart å fungere som jeg pleier 

□ Nei, for det meste har jeg klart meg bra 

□ Nei, jeg har klart meg like bra som vanlig 

7. Har du siste 7 dager vært så ulykkelig at du har hatt vanskeligheter med å sove? 

□ Ja, for det meste 

□ Ja, i blant 

□ Ikke særlig ofte 

□ Nei, ikke i det hele tatt 

8. Har du siste 7 dager følt deg nedfor eller ulykkelig? 

□ Ja, det meste av tiden 

□ Ja, ganske ofte 

□ Ikke særlig ofte 

□ Nei, ikke i det hele tatt 

9. Har du siste 7 dager vært så ulykkelig at du har grått? 

□ Ja, nesten hele tiden 

□ Ja, veldig ofte 

□ Ja, det har skjedd iblant 

□ Nei, aldri 

10. Har tanken på å skade deg selv streifet deg, de siste 7 dagene? 

□ Ja, nokså ofte 

□ Ja, så vidt 

□ Ja, av og til 

□ Aldri 
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Hvordan du ser på deg selv 

 

Dette er spørsmål som handler om hvordan du ser på deg selv. Vi ønsker å vite litt mer om 

personlighetstrekkene til de kvinnene som deltar i studien. Det er ingen riktige eller gale svar. 

 

Ved hjelp av en skala fra 1-5, der 1 er "svært uenig" og 5 er "svært enig", vennligst vis hvor mye du er 

enig eller uenig i påstandene ved å krysse av det tallet som passer. (Sett kun ett kryss for hver linje) 

37.  Jeg ser på meg selv som en som…… 

 1 2 3 4 5 

1. er pratsom ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

2. har en tendens til å finne feil ved andre ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

3. gjør en grundig jobb ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

4. er deprimert, nedstemt ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

5. er original, kommer med nye ideer ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

6. er reservert ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

7. er hjelpsom og uegoistisk ovenfor andre ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

8. kan være uforsiktig ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

9. er avslappet, takler stress godt ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

10. er nysgjerrig på mange ting ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

11. er full av energi ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

12. er en kranglefant ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

13. er pålitelig i arbeidet mitt ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

14. kan være anspent ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

15. er skarpsindig, tenker dypt ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

16. skaper mye entusiasme ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

17. er til givende av natur ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

18. har en tendens til å være ustrukturert ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

19. bekymrer meg mye ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

20. har livlig fantasi ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

21. har en tendens til å være stillferdig ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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22. er tillitsfull ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

23. har en tendens til å være lat ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

24. er følelsesmessig stabil ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

25. er oppfinnsom ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

26. er selvhevdende ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

27. kan være kald og fjern ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

28. står på til oppgaven er gjennomført ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

29. kan være humørsyk ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

30. setter pris på skjønnhet og kunst ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

31. kan være sjenert og hemmet ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

32. er hensynsfull og vennlig ovenfor de fleste ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

33. gjør ting effektivt ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

34. beholder roen i spente situasjoner ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

35. foretrekker rutinearbeid ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

36. er utadvendt og sosial ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

37. kan noen ganger være uhøflig ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

38. legger planer og gjennomfører dem ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

39. blir lett nervøs ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

40. liker å tenke, leke med ideer ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

41. har få kunstneriske interesser ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

42. liker å samarbeide ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

43. blir lett distrahert ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

44. har kunnskaper om kunst, musikk eller litteratur ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

 

 

Tusen takk for ditt bidrag! 
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VEDLEGG 2 – OVERSIKT OVER BENYTTEDE ATC KODER 

Fordøyelsesorganer og stoffskifte 

A01A        Munn- og tannmidler 

A02A        Antacid 

A02B         Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom 

A03A        Midler mot funksjonelle tarmlidelser 

A03B        Belladonna og derivater, usammensatte 

A03F         Motilitetsregulerende 

A05           Galle- og leverterapi 

A06A        Laksantia 

A07B        Tarmadsorpsjonsmidler 

A07F        Antidiaré mikroorganismer 

A09A        Digestiva, inkl. enzymer 

A10A        Insulin og analoger 

A12C        Andre mineralpreparater 

A12A        Kalsium 

Blod og bloddannende organer 

B01A       Antitrombotiske midler 

B03A       Jernpreparater 

B05C       Irrigasjon løsninger (Irrigatingsolutions)  

Hjerte og kretsløp 

C02A      Antiadrenergika, sentralt virkende 

C05C      Kapillærstabiliserende midler 

C07A      Betablokkere 

C08D      Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet 

Dermatologiske midler 

D07A     Kortikosteroider, usammensatte preparater 

D07X     Kortikosteroider, andre kombinasjoner 

D08A     Antiseptika og desinfiserende midler 

 

Urogenitalsystem og kjønnshormoner 

G01A    Antiinfektiver og antiseptika, ekskl. kombinasjoner med kortikosteroider 

G01B    Antiinfektiver og antiseptika, inkl. kombinasjoner med kortikosteroider 
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Hormoner til systemisk bruk, ekskl.kjønnshormoner og insulin 

H02A      Kortikosteroider til systemisk bruk, usammensatte 

H03A     Thyreoideapreparater 

H03C     Jodterapi 

 

Antiinfektiva til systemisk bruk 

J01C    Beta-laktamantibakterielle midler,penicilliner 

J01D    Andre beta-laktamantibakteriellemidlerm 

J01F    Makrolider, linkosamider og streptograminer 

J01X    Andre antibakterielle midler  

J05A    Direkte virkende antiviralemidler  

Antineoplastiske og immunmodulerende midler 

L03A    Immunstimulanter 

Muskler og skjelett 

M01A   Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider 

M02A   Utvortes preparater ved muskel-/leddsmerter 

Nervesystem 

N01B   Lokalanestetika 

N02B   Andre analgetika og antipyretika 

N03A   Antiepileptika 

N05C   Hypnotika og sedativa 

N06B   Psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropika 

Respirasjonsorganer 

R01A   Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen  

R02A   Hals preparater (Throatpreparations) 

R03A   Adrenergika, midler til inhalasjon 

R03B   Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon 

R03D   Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom 

R05C   Ekspektorantia, ekskl. kombinasjoner med antitussiva 

R06A    Antihistaminer til systemisk bruk 
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VEDLEGG 3 – KODESYSTEM FOR URTER 
 

 

This work instruction (WI) applies to the data set collected during the survey Medication use in 

pregnancy with focus on attitudes, perception of risk and mental well-being.    

The purpose of this document is to provide instructions of how the coding process of herbal, 

homeopathics and alternative medicine products must be carried out. This WI aims to 

standardize the coding process and ensure that all coordinators involved in the project adopt and 

undertake equal measures in the coding process. This will ensure good quality data and reliable 

results.   

The WI is divided in two sub-sections:   

 1. Coding of herbal products into the corresponding code   

  

 2. Coding of homeopathic and alternative medicine products   

Work instruction for coding of herbal products  

 

  

Please note that any future amendment or correction of this WI will be promptly 

communicated to all national coordinators.   

  

 1. Coding of herbal remedies  

(including homeopathic and alternative medicine products)  

This WI mostly applies to all questions of the questionnaire concerning use of herbal 

preparations in pregnancy, that is to say question no. 20. However, herbal preparations might 

have been reported also in questions nos. 16, 19, 23, 24 and Part I.  

The coding list below has to be used for searching the correct code for a specific herbal 

preparation. Once the correct code has been identified, it is requested to enter it into SPSS in its 

entirety.     

Please note that the codes contain seven digits in order to align to the format and extension of a 

complete ATC code (containing seven digits). Letter F has been selected for this purpose due to 

its absence in the ATC classification system.    

  

For example, Melissa officinalis will be coded as: F000066  

Whenever more than one herbal preparation is reported, all corresponding codes should be listed 

in SPSS. It is important that each code is followed by hyphenation and separated from the next 

code by one space. Hypenation after the last code can be omitted.   

For example, Melissa officinalis, Valeriana officinalis and Calendula officinalis will be coded as: 

F000066- F000098- F000019  
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Only herbal products containing less than 7 herbal components should be coded as described 

above, that is to say by listing all 7 codes. Herbal products with ≥ 7 herbal components must be 

simply coded as multiple products.   

If the coding list for herbal producst does not contain a proper code, then it is advisable to contact 

Angela Lupattelli or Hedvig Nordeng and explain the issue. A proper solution will be found.   

Coding system for herbal products with Latin and English names. Please note that codes are 

sorted alphabetically according to English name with exception of the three first codes 

“Unknown herbal product”, ” Other herbal products” and “Multiple product with  ≥ 7 

herbal components”.   

 

 

English name  
  

 

Latin name  

 

Code no.  

Unknown herbal product  -  F000001  

Other herbal products  -  F000002  

Multiple product with  ≥ 7 

herbal components  

-  F000003  

Alfalfa   Medicago sativa  F000004  

Algae/Alga  Algae   F000006  

Anise  Pimpinella anisum  F000007  

Aloe vera  Aloe vera  F000008  

Artichoke   Cynara scolymus  F000009  

Barosma betulina/Agathosma 

betulina  

Bucco folium  F000010  

Basil  Ocimum basilicum  F000011  

Bilberry, Huckleberry  Vaccinium myrtillus  F000012  

Black cardamon  Amomum subulatum  F000013  

Black chokeberry  Aronia melanocarpa  F000014  

Black pepper  Piper nigrum  F000015  

Brown alga  Ascophyllum nodosum  F000016  

Buckwheat   Fagopyrum esculentum  F000017  
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English name  
  

 

Latin name  

 

Code no.  

Burdock  Articum lappa  F000018  

Calendula (pot marigolds)  Calendula officinalis  F000019  

Capsicum   Capsicum sp.  F000020  

Caraway   Carum carvi  F000021  

Catnip  Nepeta cataria  F000022  

Common Daisy  Bellis perennis  F000023  

Common Flax  Linum usitatissimum  F000024  

Common Grape Vine  Vitis vinifera  F000025  

Common hop  Humulus lupulus  F000026  

Common Ivy/English Ivy  Hedera helix  F000027  

Common plum  Prunus domestica  F000028  

Common vervain  Verbena officinalis  F000029  

Couch grass  Agropyron repens  F000030  

Cranberry   Vaccinium oxycoccus  F000031  

Cucurbit/squash  Cucurbita pepo  F000032  

Curled Dock  Rumex sp.  F000033  

Dandelion  Taraxacum officinale  F000034  

Dioscorea villosa  Dioscorea villosa  F000035  

Dog-rose   Rosa majalis  F000036  

Dong Quai  Angelica polymorpha  F000037  

Downy birch, Birch  Betula pubescens  F000038  

Echinacea  Echinacea-arter  F000039  

Elder, Black elder  Sambucus nigra, Sambucus 

sp.  

F000040  

Eleutherococcus 

senticosus/Siberian  

Eleutherococcus senticosus  F000041  
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English name  
  

 

Latin name  

 

Code no.  

Ginseng    

Eucalyptus   Eucalyptus sp.  F000042  

European 

goldenrot/woundwort   

Solidago virgaurea  F000043  

European Raspberry  Rubus idaeus folicum  F000044  

Evening star/Common 

evening primrose  

Oenothera biennis  F000045  

Fennel  Foeniculum vulgare  F000046  

Fenugreek  Trigonella foenum-graecum  F000047  

Feverfew  Tanacetum parthenium  F000048  

Fiber crops  Fiber plants  F000049  

Garden Angelica  Angelica archangelica  F000050  

Garden sage  Salvia officinalis  F000051  

Garlic  Allium sativum  F000052  

German chamomile  Chamomilla recutita  F000053  

Ginger  Zingiber officinale  F000054  

Ginkgo biloba  Ginkgo biloba L  F000055  

Ginseng   Panax ginseng  F000056  

Grapefruit seed extract    F000057  

Great Yellow  Gentian/purple 

Gentian  

Gentiana lutea/purpurea  F000058  

Great morinda   Morinda citrifolia  F000059  

Green tea  Thea   F000060  

Horse Chestnut  Aesculus hippocastanum  F000061  

Horsetail  Equisetum arvense  F000062  

Hyssop   Hyssopus officinale  F000063  
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English name  
  

 

Latin name  

 

Code no.  

Indian gooseberry/amla  Emblica officinalis  F000064  

Kalmegh   Andrographis paniculata  F000065  

Lemon Balm  Melissa officinalis  F000066  

Lemon and Citrus fruits   Sitrus  F000067  

Lime   Tila cordata flos  F000068  

Liquorice  Glycyrrhiza glabra  F000069  

Milk thistle  Silybum marianum  F000070  

Myrtle  Myrtus Communis  F000071  

Nettle, Stinging Nettle  Urtica dioica/urens  F000072  

Oat  Avena sativa  F000073  

Olive tree leaf  Olea europaea  F000074  

Parsley   Petroselinum crispum  F000075  

Peppermint/mentha balsamea   Mentha x piperita  F000076  

Perilla frutescens  Perilla frutescens  F000077  

Pineapple   Ananas comosus  F000078  

Primula   Primula sp.  F000079  

Psyllium   Psyllii semen  F000080  

Red clover  Trifolium pratense  F000081  

Rosemary   Rosmarinus officinalis  F000082  

Rose Root  Rhodiola rosea  F000083  

Saffron   Crocus sativus L.  F000084  

Schisandra chinesis  Schisandra sinensis  F000085  

Seaside Centaury  Centaurium littorale  F000086  

Senna alexandrina   Cassia acutifolia  F000087  
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 2. Coding of homeopathic products and alternative medicine  

Homeopathic and alternative medicine products might have been reported in any questions of the 

questionnaire about use of products in pregnancy (questions no. 16, 19, 20,  23, 24 and Part I).   

Alternative medicine and homeopathic producst must be coded on a general level. It is agreed to 

not code these products specifically and on individual level. Coding has to carried out as follows:   

 

 

English name  
  

 

Latin name  

 

Code no.  

St.Benedict’s tristle  Cnicus benedictus  F000088  

St.John’s wort  Hypericum perforatum  F000089  

Tea-Tree  Melaleuca alternifolia  F000090  

Terminalia chebula  Terminala chebula/belerica  F000091  

Thyme  Thymus vulgaris  F000092  

Tritici germinic  Tritici germinis  F000093  

True cinnamon  Cinnamomum verum  F000094  

Turmeric  Curcuma longa  F000095  

Turnera diffusa/Damiana  Damianae folium  F000096  

Uva ursi/bearberry  Uvae-ursi folium  F000097  

Valerian  Valeriana officinalis  F000098  

White Horehound/Common 

Horehound  

Marrubium vulgare  F000099  

Yarrow   Achillea millefolium  F000100  

 

 

 

Code no.  

 

Name of product  
F001000  Any homeopathic product  

F002000  Aromatherapy  

F003000  Flower remedies  
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Code no.  

 

Name of product  
F004000  Animal based alternative 

products  

F005000  Any alternative therapy  

F006000  Probiotics (=all kind of 

lactic acid products)  
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VEDLEGG 4 – UTFØRTE SUBANALYSER 

 

Tabell 1. Totalt forbruk av reseptfrie smertestillende. 

Indikasjon for 
 legemiddel  

 ATC-gruppe  Andel (%) 

 
  
Smertestillende 

 N02B 
 A03A 
 M01A 
 
 N01B 
 M02A 

Andre analgetika og antipyretika 
Midler mot funksjonelle tarmlidelser 
Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, eksklusive 
steroider  
Lokalanestetika 
Utvortes preparater ved muskel-
/leddsmerter 

16,0 
6,4 
3,3 
 
0,2 
0,2 

    Total   21,2 

 

Tabell 2. Totalt forbruk av reseptfrie nese spray/dråper (unntatt vann). 

Indikasjon for 
 legemiddel 

ATC-gruppe Andel (%) 

 
Nese 
spray/dråper 
(unntatt vann)   
 
 
 

 R01A 
 
R02A  
L03A 
B05C  
E000013 

Rhinologika og andre 
preparater til lokal bruk i 
nesen 
Hals preparater 
Immunstimulanter 
Irrigasjon løsninger 
 
Nese spray/dråper (unntak 
salt vann) 

30,1 
 
0,8 
2,7 
0,1 
 
0,1 

 Total      32,1 

 

 

 

Tabell 3. Totalt forbruk av reseptfrie legemidler mot halsbrann. 
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Indikasjon for 
 legemiddel 

ATC-gruppe Andel (%) 

Legemidler mot 
halsbrann 
 
 
 

A02A  
A07B 
A09A 
 
A01A 
 
A02B 
 

Antacida 
Tarmadsorpsjonsmidler 
Digestiva, inklusive 
enzymer 
Munn- og tannmidler  
 
Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal 
reflukssykdom 

35,6 
0,3 
0,2 
 
0,1 
 
0,1 

Total   35,7 

 

Tabell 4. Total forbruk av reseptfrie legemidler mot kvalm og oppkast. 

Indikasjon for 

 legemiddel 

ATC-gruppe Andel (%) 

Legemidler mot 

kvalme og 

oppkast 

A05 

 

 A03F 

 A02A 

 

 A03A 

 A07B 

 A09A 

A12C 

E000012 

Galle- og leverterapi 

 

Motilitetsregulerende 

Antacida 

 

Legemidler for funksjonelle 

tarmlidelser 

Tarmadsorpsjonsmidlerenter 

Digestiva, inklusive enzymer 

Andre mineralpreparater 

Mot kvalme, ikke spesifisert 

0,7 

 

 0,4 

 0,2 

 

 0,2 

 0,2 

 0,2 

 0,1 

 0,1 

Total  1,6  

 

 

 

Tabell 5. Total forbruk av reseptfrie legemidler mot obstipasjon. 

Indikasjon for 

 legemiddel 

ATC-gruppe Andel (%) 
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Legemidler mot 

obstipasjon 

 

 A06A 

 B03A 

 A07B 

 A03B 

A07F 

 A09A 

Laksantia 

Jernpreparater 

Tarmadsorpsjonsmidler  

Belladonna og derivater, 

usammensatte 

Antidiaré mikroorganismer  

Digestiva, inkl.enzymer 

17,8 

 0,7 

 0,4 

 0,1 

 

 0,1 

 0,1 

Total    18,6 
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VEDLEGG 5- NOEN BILDER AV DE RUSSISKE WEBSIDENE 

http://www.baby.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baby.ru/
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http://www.bemam.ru/ 
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VEDLEGG 6- RUSSISK HELSEKORT FOR GRAVIDE 

 

Обменная карта 
Родильного дома, родильного отделения 

Заполняется врачом женской консультации. 

(Данная карта выдается на руки на 32-ой недели беременности). 

Профессиональный подбор нянь для малышей: www.ka-dialog.ru 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

2. Возраст _____ лет 3. Адрес и телефон 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

4. Перенесенные общие, гинекологические заболевания или операции 

__________________________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

5. Особенности течения прежних беременностей, родов, послеродового периода 

_________________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

6. Данная беременность ______ (по счету) Роды _____ (по счету) 

7. Количество абортов ____ (всего) В каком году _____________ и на каком сроке 

_______________ 

8. Были ли преждевременные роды: ДА _____/ НЕТ _____. Если ДА, то в каком 

году______________ 

и на каком сроке ________________________. Срочные роды 

________________________________ 

9. Дата последней менструации 

__________________________________________________________ 

10. Срок текущей беременности составляет _____________________________________ 

недель 

при первом посещении женской консультации (дата) «_____» __________________ 

_______ года 

11. Количество посещений _________________ раз 

12. Первое шевеление плода (дата) 

________________________________________________________ 

13. Возможные особенности течения беременности 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________________________

__________ 
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14. Размеры таза (при первом посещении) ___________________________ 

D.Sp ________ D.Cr __________ D.troch ________ 

C. ext. ______ C.diag ________ C.vera ________ 

Рост _______ Вес ______ 

15. Положение плода _____________________________________ 

Предлежащая часть плода: головка, ягодицы, не определяется 

______________________________________________________ 

Сердцебиение плода: ясное, ритмичное, ударов _________ в 1 минуту слева, справа 

___________ 

16. Лабораторные и другие обследования 

RW1: «____» _______________ 20___ года HBS1: «____» _______________ 20___ года 

RW2: «____» _______________ 20___ года HBS2: «____» _______________ 20___ года 

RW3: «____» _______________ 20___ года HCV1: «____» _______________ 20___ года 

ВИЧ1: «____» _______________ 20___ года HCV2: «____» _______________ 20___ года 

ВИЧ2: «____» _______________ 20___ года 

Резус: положительный / отрицательный / тип крови 

Титр антител: _______ 

Группа крови: _______ 

Резус-принадлежность крови мужа __________ 

Токсоплазмоз: РСК, кожная проба __________ 

Клинические анализы: 

Крови 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

Мочи 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

Анализ содержимого влагалища (мазок) 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________

_________ 

Кал на яйца-глист _____________________ 

17. Школа матерей 

______________________________________________________________________ 

18. Дата выдачи листка нетрудоспособности по дородовому отпуску «____» 

______________ 20 г. 

19. Дата предполагаемых родов «____» ______________ 20 г. 

Подпись врача акушера-гинеколога ___________________ 

Дневник последующих посещений 

Прибавка в весе во время беременности __________________ 

Предполагаемый вес плода _____________ 

Дата Данные обследования Подпись врача 

АД Вес Нb. ан.мочи 

УЗИ Дата «____» _________________ 20 г. 
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Заключение: 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

УЗИ Дата «____» _________________ 20 г. 

Заключение: 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

1. Заключение терапевта 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

2. Заключение окулиста 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

3. Заключение эндокринолога 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

4. Заключение стоматолога 

__________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

5. Заключение отоларинголога 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

_________ 


