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Sammendrag 

Mange gravide og ammende bekymrer seg unødig for eksponeringer under graviditet og 

ammeperiode. Dette gjelder ikke bare legemiddeleksponeringer, men også eksponeringer for 

gasser, kjemikalier og matvarer, arbeidslivseksponeringer, samt ytre påvirkninger som støy og 

fysisk risting. Det finnes lite informasjon om hva skreddersydd rådgivning gjør med disse 

kvinnenes risikooppfattelse. 

Masteroppgaven er tredelt og består av to retrospektive gjennomganger og en prospektiv 

studie. 

1) Retrospektiv gjennomgang av henvendelser til Giftinformasjonen 

Giftinformasjonen er det nasjonale kompetansesenteret innen akutte forgiftninger. Vi ønsket å 

foreta en gjennomgang av henvendelser hvor forgiftningene var registrert som selvforskyldte 

eller skyldtes misbruk hos gravide eller ammende. Forgiftninger der vaktpersonalet vurderte 

at det var risiko for eller etablert en moderat eller alvorlig forgiftning og som skyldtes uhell 

ble også gjennomgått. Studieperioden var 2007-2012, og Giftinformasjonen fikk totalt 3128 

henvendelser angående eksponeringer hos gravide og ammende i denne perioden. Av disse 

var det totalt 72 henvendelser som oppfylte inklusjonskriteriene. De aller fleste av disse 

henvendelsene var eksponeringer for legemidler, etterfulgt av kjemikalier. I likhet med studier 

fra utlandet, var paracetamol det virkestoffet som hyppigst var årsak til forgiftning. 

 

2) Retrospektiv gjennomgang av henvendelser til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 

Henvendelser til STAMI om arbeidsmiljøeksponeringer under graviditet og ammeperiode ble 

gjennomgått for de siste syv årene (2006-2012). Henvendelsene ble gjennomgått for å 

kartlegge hvilke henvendelser STAMI mottar. De ble blant annet vurdert med hensyn til 

brukere av tjenesten, type eksponering, samt hvordan henvendelsene blir vurdert og håndtert. 

STAMI fikk i alt 566 aktuelle henvendelser i perioden. De aller fleste var om eksponeringer 

hos gravide, og helsepersonell var den største brukergruppen. Hovedandelen av STAMIs svar 

var råd om hvordan arbeidsgiver skulle vurdere og håndtere den aktuelle eksponeringen. 

3) Prospektiv studie ved Giftinformasjonen 

I den prospektive studien var en av hovedhensiktene å undersøke hvordan gravide og 

ammende vurderer risikoen for skadelige effekter hos foster eller brystbarn etter eksponering 
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for individuelt varierende agens. En annen hovedhensikt var å undersøke om skreddersydd 

rådgivning påvirker kvinnenes risikooppfattelse ved den aktuelle eksponeringen. Det ble også 

undersøkt om det er mulig å følge opp svangerskapsutfallet i etterkant av fødsel, slik det blir 

gjort ved teratologiinformasjonstjenester i en rekke land. Slik oppfølging er viktig for å kunne 

erverve ny kunnskap om potensiell risiko hos foster eller brystbarn. 

Studiepopulasjonen består av gravide og ammende som selv tok kontakt med 

Giftinformasjonen for å få vurdert risikoen ved en aktuell eksponering, enten i forkant eller i 

etterkant av eksponeringen. Studien er tredelt og består av 1) undersøkelse av kvinnens 

risikooppfattelse med hensyn til egen eksponering før rådgivning av vaktpersonalet, 2) 

innsamling av data ved strukturert telefonintervju og nettskjema etter rådgivning og 3) 

oppfølging av svangerskapsutfall hos gravide. 

Studien inkluderer data fra 148 kvinner. Før rådgivning scoret 92 av kvinnene en risiko på 

over 2 på en skala fra 0-10, hvor 0 er «ingen risiko for barnet» og 10 er «sikker skadelig 

effekt hos barnet». Etter rådgivning var dette antallet redusert til 22 kvinner. Vaktpersonalet 

vurderte også sin egen risikooppfattelse (skalaen var her 0-100 prosent økning av skadelige 

effekter over bakgrunnsrisikoen). Ingen av eksponeringene ble vurdert å øke risikoen utover 2 

prosent. Kvinnene i studien var godt fornøyd med Giftinformasjonen, og 95,9 prosent svarte 

at de oppfattet samtalen med vaktpersonalet som tillitsvekkende samt at de ville brukt 

Giftinformasjonen på nytt ved lignende spørsmål. 

Data fra studien viste at gravide og ammende bekymrer seg unødig for risikoen ved mange 

forskjellige typer eksponeringer (hovedsakelig legemidler og kjemikalier). Studien viste også 

at skreddersydd risikokommunikasjon reduserte risikooppfattelsen betraktelig, men at det var 

vanskelig å få kvinnen til å akseptere en «null-risiko». Dataene tyder på at kvinner som 

henvender seg til Giftinformasjonen i forkant av en eksponering oppnår en lavere 

risikoreduksjon enn kvinner som allerede er eksponert ved henvendelse. Dataene tyder også 

på at kvinnene har en vesentlig høyere risikooppfattelse etter rådgivning dersom 

vaktpersonalet selv anser at det foreligger en liten økning i risiko for foster eller brystbarn, 

sammenlignet med når vaktpersonalet angir at det ikke er noen risikoøkning. 
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Summary 

Many women worry unnecessarily about exposure to chemicals and drugs during pregnancy 

and breastfeeding. These concerns not only relate to such things as inhalation of gases and 

contact with foodborne bacteria but also such things as physical stress or loud noises. There is 

very little information available as to how effective this specific advice/counselling is in 

altering these women’s perception of risk. 

This thesis contains three parts; two retrospective reviews and a prospective study. 

1) A retrospective review of calls to the Norwegian Poison Information Centre 

The Norwegian Poison Information Centre (NPIC) is the national centre for information and 

to give advice to the general public and healthcare professionals on acute poisonings. When 

reviewing calls to the NPIC over the past six years we focused on self-intoxications and drug 

abuse by pregnant or breastfeeding women. Accidents risk assessed by the NPIC to constitute 

a moderate or severe intoxication was also included. During 2007-2012 the NPIC received 

3128 calls regarding pregnant or breastfeeding women. Only 72 enquiries concerned self-

inflicted intoxications, drug abuse and moderate or severe intoxications caused by accidents. 

Pharmaceuticals were the main cause of intoxications, followed by chemicals. Paracetamol 

was the drug most commonly associated with intoxications, in accordance with internationally 

published studies. 

 

2) A retrospective review of enquiries to the National Institute of Occupational Health 

Enquiries to the National Institute of Occupational Health (NIOH) over the past seven years 

(2006-2012) concerning work related exposures to harmful agents during pregnancy or  

breastfeeding were reviewed. The goal was to characterize the enquiries according to users, 

type of exposure and how the incidents were assessed and handled. NIOH had 566 enquiries 

that matched the inclusion criteria. The majority of enquiries were related to pregnant women, 

and users were mostly healthcare professionals. The main part of NIOHs responses was to 

advise employers of pregnant women regarding risk assessment and risk management. 

 

3) Prospective study at the Norwegian Poison Information Centre 

The main goal of the prospective study was to describe how pregnant and breastfeeding 

women assess risk for harmful effects on the fetus or breastfeeding child after exposure to a 
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variety of agents. Secondly, the study explored how personally adapted counselling affects the 

females risk assessment of the agent they were exposed to. The possibility of investigating the 

outcome of the pregnancy as compared to teratology information services abroad was also 

explored. The possible benefit of this would be to uncover potentially harmful agent or 

exposures toxicity to the fetus or the breastfeeding child. 

 

The study included 148 pregnant or breastfeeding women who called the NPIC regarding risk 

assessment before or after exposure to different agents. Data was collected regarding three 

specific categories; 1) the women’s own risk assessment of the actual exposure before 

individual counseling, scored by a number on a risk scale (0-10), 2) a follow-up structured 

telephone interview and an internet based survey after counseling and 3) follow-up survey 

after birth. 

The risk was scored on a scale from 0 to 10, where zero signified «no risk for the baby» and 

ten was characterized «certain harmful effect on the baby». A risk assessment score above 2 

was scored by 92 of the women. After counseling, however, only 22 women had a score 

above 2. The counselors at the NPIC also scored their own risk assessment. This scale was 

from 0-100 percent increase in risk for harmful effects, and the counselors did not note an 

increase in risk above two percent for any of the exposures. The women in the study were 

pleased with the NPIC and 95.9 percent found the counseling to be trustworthy and stated that 

they would use the NPIC again if they had similar concerns in the future. 

The study indicates that pregnant and breastfeeding women worry unnecessarily after 

exposure to different agents. An additional finding was that individually adapted risk 

information reduced the perceived risk of the study population significantly, although they do 

not accept a risk value of zero readily. The females who contacted the NPIC in advance of 

exposure had a lower risk reduction than females who made a call after exposure. A 

significantly higher risk perception score after counseling was noted if the counselor pointed 

out a slight risk increase for the fetus or breastfeeding child. 
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1 Bakgrunn 

I 2011 ble det født 60 220 levendefødte barn i Norge (1). I følge en rapport fra 2003 fikk 

rundt 80 prosent av norske spedbarn fortsatt brystmelk når de var seks måneder gamle (2). 

Det vil si at det til enhver tid finnes flere tusen gravide og ammende i landet. 

En norsk studie fra 2009 viste at gravide og småbarnsmødre overestimerer den teratogene 

risikoen til legemidler og andre agens (3). Dette betyr trolig at mange gravide og ammende 

bekymrer seg unødig for mange forskjellige eksponeringer under svangerskap og 

ammeperiode. 

Når det gjelder legemidler er det ofte forsket lite på hvilke effekter legemiddel vil ha på foster 

eller brystbarn, mye fordi det ikke er etisk akseptabelt å utføre slike studier. Data om 

legemiddeleksponeringer hos foster og brystbarn er derfor ofte erfaringsbaserte. 

Legemiddelbruk kan imidlertid være en nødvendighet under svangerskapet, og overdreven 

engstelse for risikoen ved forskjellige eksponeringer kan være uheldig for den gravide eller 

ammende. En ubegrunnet engstelse for det aktuelle legemiddelet kan føre til at kvinnen 

unnlater å ta legemiddelet eller reduserer dosen uten at det er avklart med lege. Dette kan føre 

til terapisvikt og gjøre at kvinnen blir sykere. Selve sykdommen kan utgjøre en større risiko 

for foster og brystbarn enn det legemiddelet i seg selv ville gjort. For eksempel dersom mor 

har epilepsi er det essensielt at hun behandles også under svangerskapet, fordi et eventuelt 

krampeanfall potensielt kan være farligere for fosteret enn hva de aktuelle legemidlene er. 

Det er ikke bare legemidler gravide og ammende bekymrer seg for, men også andre typer 

eksponeringer. Dette kan for eksempel gjelde matvarer, kjemikalier, arbeidslivseksponeringer, 

støy, vibrasjon og stråling. For en del slike eksponeringer er det ofte begrenset kunnskap i 

forhold til hvordan disse vil påvirke foster og brystbarn. 

Som angitt er mange gravide og ammende unødig bekymret for forskjellige eksponeringer, 

men det finnes lite kunnskap om hva skreddersydd rådgivning gjør med kvinnenes 

risikooppfattelse om disse eksponeringene. Denne kunnskapen er ikke bare viktig for å kunne 

gi denne gruppen best mulig råd og veiledning, men også med hensyn til hvordan for 

eksempel induserte aborter av ønskede barn på grunn av unødig høy risikooppfattelse kan 

unngås. På bakgrunn av dette ønsket Giftinformasjonen å gjennomføre en studie for å 

undersøke hvordan vaktpersonalet gir råd til gravide og ammende og hvilke konsekvenser 
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denne rådgivningen har. Den nevnte studien ble startet i mai 2011 og er tidligere omtalt i Ann 

Christin Olsens masteroppgave fra 2012 (4). 

1.1 Graviditet og fosterutvikling 

Et svangerskap varer i omtrent 270 dager fra befruktningen skjer (5). Det er viktig å skille 

mellom svangerskapsuker og graviditetsuker da svangerskapsukene regnes fra siste 

menstruasjons første dag, mens graviditetsukene regnes fra unnfangelse. Dette er av 

betydning når ulike eksponeringer skal vurderes, fordi embryoet/fosteret ikke er like følsomt 

for skadelige effekter i alle svangerskapsukene. Fordi de færreste vet nøyaktig når 

befruktningen skjer regnes et svangerskap fra første dag i siste menstruasjonssyklus. Fra 

første menstruasjonsdag går det ca. 14 dager før eggløsning hvor befruktning kan skje, så et 

svangerskap varer normalt i 40 svangerskapsuker.  

Utviklingen til fosteret deles inn i ulike stadier/perioder. Den første perioden kalles gjerne for 

celledelingsperioden, fordi i denne perioden skjer det hurtig celledeling uten noen betydelig 

celledifferensiering. Neste viktige periode er embryonalfasen som varer fra omtrent andre til 

sjette uke etter befruktning. I denne perioden differensieres cellene og embryoet dannes. Etter 

sjette uke etter befruktning er grunnlaget for alle organer dannet, og embryoet benevnes nå 

som et foster. Perioden frem mot fødsel kalles derfor for fosterperioden.  

Selve svangerskapet kan deles inn i trimestre, hvor ett trimester varer i tre måneder. 

Fosterutvikling i de tre trimestrene er som følgende; i det første trimesteret begynner 

utviklingen av de ulike organene, og ferdigutviklingen skjer i andre trimester. Tredje trimester 

er «voksetrimesteret», og i disse månedene blir organene funksjonsdyktige, fosteret vokser 

betydelig og klargjøres for fødsel (5). 

1.1.1 Teratologi 

Teratologi er læren om unormal embryo- og fosterutvikling, og stammer fra det greske ordet 

terat som betyr monster (6). Et teratogen vil si en forbindelse som ved vanlige 

farmakologiske doser har evnen til å forstyrre normal utvikling og dermed gi medfødte 

misdannelser hos barnet. Et teratogen må ikke forveksles med et karsinogen eller mutagen, 

som henholdsvis er kreftfremkallende og mutasjonsfremkallende. Et karsinogen eller mutagen 



17 

 

vil ofte kunne være et teratogen, men et teratogen vil ikke nødvendigvis være karsinogen eller 

mutagen.  

I følge medisinsk fødselsregister blir om lag 4,5 prosent av levendefødte barn i Norge født 

med medfødte misdannelser (7). Disse misdannelsene kan blant annet være organfeil i for 

eksempel hjerte, funksjonelle (ytre) misdannelser, genetiske avvik (for eksempel Downs 

Syndrom) eller skader i sentralnervesystemet. Misdannelser i sentralnervesystemet kommer 

ikke nødvendigvis til uttrykk ved fødsel, men kan vise seg som adferdsavvik når barnet blir 

eldre. I ethvert svangerskap foreligger det en risiko for at barnet har en medfødt misdannelse. 

Denne risikoen kalles for bakgrunnsrisikoen og oppgis vanligvis til to til tre prosent (8). Tallet 

kan imidlertid variere.  

I 60-65 prosent av tilfellene hvor barn blir født med en misdannelse er årsaken til 

misdannelsen ukjent. Omtrent 20-25 prosent av tilfellene sies å være genetisk betinget, mens 

rundt ti prosent skyldes miljøpåvirkninger. Det er anslått at kun én prosent av misdannelsene 

skyldes legemidler, kjemikalier og stråling (6). Det understrekes at selv ved eksponering for 

kjente teratogener blir det som regel født et friskt barn. Et eksempel på dette er talidomid, som 

er et kjent teratogen i menneske (9). Fosteret er mest følsom for de teratogene effektene av 

talidomid i perioden hvor armer og ben dannes, men selv om fosteret blir utsatt for dette 

teratogenet er det ikke gitt at barnet får medfødte misdannelser.  

Hvilke misdannelser et teratogent legemiddel kan gi, avhenger av flere faktorer. Noen 

legemidler er kun teratogene i enkelte perioder av svangerskapet og i visse doser 

(terskeldoser). Det er også forskjell på én enkelt eksponering og gjentatte eksponeringer, og 

mors og fosters individuelle respons på legemidlet. Før tredje uke etter befruktning er det en 

periode som gjerne kalles «alt eller ingenting»-periode, hvor det enten går bra og fosteret 

overlever uten misdannelser, eller fosteret vil aborteres som følge av skadelige effekter. I uke 

3-8 etter befruktning er embryoet/fosteret mest følsomt for teratogene effekter av legemidler 

Dersom fosteret har overlevd til åttende uke etter befruktning uten misdannelser, er sjansen 

større for at barnet vil bli født friskt (6).  

Som angitt er det en bakgrunnsrisiko for misdannelser i alle svangerskap. Det er også en 

risiko for at svangerskapet ender i spontanabort. Det antas at så mange som 20 prosent av 

kvinnene vil spontanabortere før uke 20 av svangerskapet (10). Dersom alle spontanaborter 
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som skjer før mor vet at hun er gravid regnes med, vil sannsynligvis dette tallet være mye 

høyere.  

1.1.2 Farmakokinetikk hos mor 

Under graviditeten skjer det en rekke fysiologiske forandringer hos mor. I løpet av 

graviditeten vil mors plasmavolum øke med omtrent 50 prosent (11), og hjertefrekvens og 

slagvolum vil øke som en konsekvens av dette. Et økt plasmavolum vil gi lavere 

konsentrasjon av forskjellige plasmaproteiner, deriblant albumin. Dette kan medføre at mors 

medisinering må tilpasses dersom hun bruker legemidler med høy grad av 

plasmaproteinbinding.  

Mange gravide vil oppleve problemer med fordøyelsen under graviditeten, og dette skyldes 

nedsatt motilitet i tykktarmen (11). I tillegg til problemer med forstoppelse, vil også en del 

gravide være plaget av sure oppstøt som dels skyldes dysfunksjon i lukkemuskelen i 

spiserøret og dels at fosteret presser mageinnholdet oppover.  

Placenta, det vil si morkaken, er forbindelsen mellom mor og barn under svangerskapet. Via 

placenta får fosteret tilført næringsstoffer og oksygen, mens avfallsstoffer blir ført tilbake til 

moren for utskillelse (5). Transport av næringsstoffer, oksygen og legemidler kan foregå 

enten aktivt eller passivt. Ved passiv transport diffunderer stoffer som følge av en 

konsentrasjonsforskjell mellom mor og foster. Noen legemidler, særlig de som er uladete, 

lavmolekylære og fettløselige vil kunne passere placenta og påvirke barnet (12). Store 

molekyler på over 1000 D som blant annet insulin vil ikke kunne passere placenta, og kan 

trygt brukes under graviditet. De fleste gasser mor puster inn vil ikke tas opp i blodet i 

betydelig grad, og vil derfor heller ikke kunne gi en direkte negativ effekt på fosteret.  

Placenta vil produsere hormoner under svangerskapet, blant annet humant koriogonadotropin 

(hCG) (11). Graviditetstester tilgjengelig i for eksempel apotek, måler konsentrasjonen av 

hCG for å fastslå en graviditet. Andre viktig hormoner placenta produserer er progesteron og 

østrogen, som er «svangerskapsbevarende» hormoner . Disse hemmer produksjonen av LH 

(luteiniserende hormon) og FSH (follikkelstimulerende hormon), slik at ny menstruasjon ikke 

inntreffer. I tillegg stimulerer de livmoren til å vokse og utvikle seg.  
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1.2 Eksponeringer via morsmelk 

Norske myndigheter anbefaler at spedbarn fullammes de første seks levemånedene (13), fordi 

amming gir en rekke fordeler for mor og barn. Brystmelk tilfører barnet immunstoffer som 

gjør det mer motstandsdyktig mot infeksjoner, samtidig som morsmelken gir en positiv effekt 

med hensyn til utvikling av både hjerne og nervesystem (13). Melkens næringsinnhold er 

tilpasset barnets behov, og består hovedsakelig av vann, fett, proteiner og laktose. Den dekker 

også barnets behov for mineraler og vitaminer (5). Brystmelk beskytter ikke bare barnet mot 

infeksjoner, men også mot noen immunologiske sykdommer senere i livet slik som astma og 

allergi (14). Brystmelken er lett å fordøye for barnet, og hindrer at barnet får forstoppelse 

(13).  

Mors bryst er hovedsakelig bygd opp av epitelkledde brystkjertler, som ender på brystvortens 

overflate. Epitelet fungerer som en type membran, som lar for eksempel næringsstoffer 

passere fra mor over til brystmelken, mens andre stoffer blir hindret. Hvilke stoffer som 

passerer over til brystmelken avhenger av egenskaper som molekylstørrelse og grad av 

fettløselighet. Når det gjelder overgang av legemidler til brystmelk vil noen legemidler 

passere lettere over membranene enn andre. Vannløselige legemidler vil finnes igjen i 

vannfasen av melka, mens fettløselige legemidler vil hovedsakelig finnes igjen i fettfasen. 

Små molekyler diffunderer enkelt over membraner, mens store molekyler som for eksempel 

insulin og heparin ikke vil passere over i det hele tatt. Lignende vil legemidler som bindes til 

proteiner også være for store til å passere membranene (14).  

På grunn av en forskjell i pH mellom brystmelk og plasma, vil basiske legemidler lettere 

passere passivt over i brystmelken enn hva sure legemidler vil (14). I brystmelken vil disse 

basiske legemidlene være ionisert, noe som medfører at de ikke kan passere tilbake over til 

mors plasma. Konsekvensen av dette er at noen basiske legemidler vil kunne ha høyere 

konsentrasjon i brystmelken enn i mors plasma, og brystbarnet kan dermed i noen tilfeller bli 

påvirket. Som regel vil konsentrasjonen av et legemiddel i brystmelken følge konsentrasjonen 

i mors blod. I noen tilfeller kan legemidler opphopes i brystmelken ved lengre tids bruk, og 

det er en av grunnene til at engangseksponering av et legemiddel er mindre farlig for barnet 

enn gjentatte eksponeringer over lengre tid.  

Melk/plasma-ratio er et begrep som brukes for å fortelle hvor høy konsentrasjon av et 

legemiddel som blir målt i brystmelken på samme tidspunkt som konsentrasjonen blir målt i 
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mors plasma. Hvis dette begrepet skal benyttes må det tas hensyn til både tidspunktet og 

hvilken dose av legemiddelet som ble tatt (14).  

Et annet begrep som kan brukes til å forutsi barnets tilførte dose av et legemiddel igjennom 

morsmelk er det som kalles «relativ infant dose», eller på norsk «barnets relative dose» (RD). 

RD er et uttrykk for hvor stor dose barnet får i seg per kilo kroppsvekt i forhold til hvor mye 

moren får i seg i forhold til hennes kroppsvekt (15). Ved RD over 10 prosent er det en reell 

fare for at barnet får i seg en så stor dose at det kan utøve farmakologiske effekter. Denne 

grensen bør settes lavere hvis det er snakk om barn som er født prematurt eller som er syke. 

Norsk legemiddelhåndbok foreslår en skala for RD hvor RD settes som minimal hvis den er 

under to prosent, liten hvis den er 2-5 prosent, moderat ved 5-10 prosent eller høy hvis den er 

10-50 prosent (15).  

1.3 Risikooppfattelse 

Risiko er et begrep som kan brukes til å angi sannsynligheten for at en gitt hendelse skal skje, 

samt konsekvensen og alvorlighetsgrad av at denne aktuelle hendelsen skjer (16). Fordi hvert 

enkelt individ har ulik personlighet, vil alle oppfatte risiko på sin egen måte. Mens noen er 

engstelige av natur, og følgelig vil ha høy risikooppfatning i en gitt situasjon, er andre mer 

avslappet og vurderer ikke risikoen i samme tilfelle som like høy.  

Ved eksponeringer vil gravide og ammende ikke bare måtte vurdere risikoen for seg selv, 

men også for barnet.  For mange av disse kvinnene vil risikobegrepet dreie seg om mulige 

teratogene og toksikologiske effekter hos barna, men også uønskede effekter som for 

eksempel for tidlig fødsel og andre komplikasjoner.  

I alle svangerskap foreligger det en risiko for at barnet skal bli født med misdannelser, eller at 

svangerskapet ender i spontanabort. Det antas at så mange som 20 prosent vil spontanabortere 

før uke 20 av svangerskapet (10). Dersom alle spontanaborter som skjer før mor vet at hun er 

gravid regnes med, vil sannsynligvis dette tallet være mye høyere. 

 Dersom en kvinne føder et barn med en misdannelse eller svangerskapet ender i spontanabort 

vil kvinnen ofte søke en forklaring på hvorfor dette skjedde. Risikooppfattelsen hos disse 

kvinnene kan bli påvirket av svangerskapsutfallet. Hvis det er et legemiddel kvinnene er 
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bekymret for, vil kvinnenes syn på risiko ha betydning for om de velger å bruke legemiddelet 

eller ikke (3).  

Før en lege anbefaler en gravid eller ammende å benytte et legemiddel som potensielt kan 

være farlig for foster eller brystbarn, må nytte-risiko-forholdet vurderes. Dette vil si at nytten 

av legemiddelet skal være større for mor og barn, enn hva risikoen for skadelige effekter hos 

foster eller brystbarn er. En studie av Sanz et al. viste at risikooppfattelsen ved bruk av en 

rekke legemidler under graviditet var høyere enn den faktiske risikoen (17). Dette gjaldt både 

for de gravide (n=81) og de ikke-gravide (n=63), men de gravide scoret imidlertid risikoen til 

ufarlige legemidler høyere enn de ikke-gravide. En norsk studie av Nordeng et al. viste at 

gravide var mer restriktive til bruk av legemidler under graviditeten enn de ellers ville vært 

(18). Dersom en gravid på grunn av høy risikooppfattelse velger å la være å bruke for 

eksempel et forskrevet antibiotikum eller reduserer dosen på dette kan utfallet bli terapisvikt. 

Terapisvikt kan føre til komplikasjoner for både mor og barn. Høy risikooppfattelse for et 

legemiddel eller et annet agens, kan i ytterste konsekvens medføre at mor velger å ta indusert 

abort av et friskt og ønsket barn.  

1.4 Rådgivning av gravide og ammende 

I 2005 utarbeidet Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) en egen retningslinje for 

svangerskapsomsorgen i Norge. Denne retningslinjen anbefaler et basisprogram for gravide 

kvinner med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40. En ultralyd i uke 17-19 er 

inkludert i disse åtte kontrollene. Etter uke 41 følges egne rutiner for overtid (19).  

I nevnte retningslinje er det anbefalt at det er fastlegen eller jordmor, eventuelt et samarbeid 

mellom disse, som har ansvar for svangerskapsomsorg ved normale svangerskap. Kvinnen 

skal selv kunne velge om hun vil gå til fastlege, jordmor eller begge (19). Utover 

svangerskapsomsorg hos lege og jordmor, finnes det flere instanser og informasjonskilder 

som kvinnen kan benytte.  

1.4.1 Offentlige instanser  

Giftinformasjonen er en av flere offentlige instanser som gir råd og informasjon til gravide 

og ammende. Giftinformasjonen er en avdeling i Helsedirektoratet, og er det nasjonale 

rådgivnings- og kompetanseorganet innen akutte forgiftninger og forgiftningsfare (20). 
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Rådgivningstelefonen er døgnåpen og er bemannet av vaktpersonale med toksikologifaglig 

spesialkompetanse. Hovedoppgaven er å besvare spørsmål knyttet til akutte 

eksponeringer/forgiftninger av ulike agens som for eksempel legemidler, kjemikalier, sopp og 

planter. Hver enkelt henvendelse blir vurdert individuelt, og rådene skreddersys. I tillegg til å 

svare på henvendelser vedrørende akutte henvendelser, kan Giftinformasjonen også gi 

generell informasjon om toksisitet i forkant av eksponering. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er underordnet Arbeidsdepartementet, og er det 

nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og helse. Målet med arbeidet er å 

fremme god helse samtidig som sykdom forebygges (21). STAMI har en egen 

rådgivningstjeneste for reproduksjonstoksisitet og arbeidsmiljø hvor man kan få hjelp til 

risikovurdering av arbeidsmiljø. Her kan den gravide selv, arbeidsgiver eller helsepersonell 

henvende seg for å få råd for å skape et trygt arbeidsmiljø for både den gravide og for fosteret.  

Arbeidstilsynet er også en instans hvor den gravide kvinnen kan søke råd angående 

arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har en egen side på internett som omhandler graviditet og 

arbeidsmiljø. På denne siden finnes det informasjon om arbeidsmiljø før og under 

graviditeten, og det er også informasjon med hensyn til amming. Både arbeidstaker og 

arbeidsgiver kan finne informasjon om hvilke plikter og rettigheter som gjelder med hensyn 

til arbeidssituasjonen på denne siden.  

De regionale legemiddelinformasjonssenterne (RELIS) er ansvarlig for nettjenesten 

tryggmammamedisin.no hvor gravide og ammende selv får individuelle råd om bruk av 

legemidler under svangerskap og ammeperiode. Tjenesten er bygget opp slik at svarene som 

gis kun er tilgjengelig for kvinnen som stiller spørsmålet. På denne måten sikres det at hver 

enkelt kvinne får et eget svar tilpasset sin egen situasjon. 

Helsedirektoratet er ansvarlig for helsenorge.no, som er Norges offentlige helseportal på 

internett. På denne siden finnes det en egen side som heter «Graviditet og fødsel», og her 

finnes det informasjon om temaer som er aktuelle både før, under og etter graviditeten. 

Mattilsynet er ansvarlig for den offentlige nettsiden matportalen.no. Her finnes det 

informasjon om mat, helse og fysisk aktivitet. Under «Råd til spesielle grupper» finnes det 

informasjon om hvilke kostråd norske myndigheter anbefaler gravide og ammende å følge. 
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1.4.2 Andre informasjonskanaler 

I tillegg til offentlige instanser finnes det flere private aktører som gir råd til gravide og 

ammende. En av disse er Ammehjelpen som er en organisasjon basert på frivillighet. Her kan 

mor få råd og veiledning med hensyn til amming. En annen privat aktør er Stiftelsen 

Amathea. Stiftelsen gir råd til kvinner og par som har blitt uplanlagte gravide, og arbeider 

med å forebygge ikke-planlagte svangerskap og aborter (22).  

I tillegg til de kildene til informasjon som nevnt over finnes det også mye informasjon rettet 

mot gravide og ammende på internett. I tillegg til kvalitetssikret informasjon fra 

myndighetene, som for eksempel helsenorge.no, finnes det mange private aktører som 

formidler råd og informasjon til kvinner som er gravide eller ammende. Det finnes utallige 

diskusjonsforum, blogger og private nettsider der fokuset er graviditet og ammeperiode. 

Eksempler på slike nettsider er blant annet babyverden.no, babyporten.no og mammanett.no. 

Mange av disse forumene og bloggene inneholder personlige meninger og «synsing» om hva 

som er rett og galt i et svangerskap og under ammeperioden. Mange av rådene som gis på for 

eksempel forumer er velmenende, men behøver ikke nødvendigvis å være faglig korrekte. Det 

finnes også spørsmål- og svar-tjenester som betjenes av helsepersonell og som tar imot 

spørsmål fra allmennheten mot betaling.  Et eksempel på en slik privat nettside er 

lommelegen.no.  

I Felleskatalogen finnes det i hver legemiddelmonografi et avsnitt om bruk av legemiddelet 

under graviditet og amming. Denne informasjonen er skrevet av produsenten selv, og er ikke 

godkjent av myndighetene. Råd angående bruk under graviditet og amming er ofte strenge 

her, fordi produsentene vil «sikre» seg mot uheldige utfall. Fordi ulike land godkjenner 

forskjellige preparatomtaler, kan anbefalingene for samme legemiddel variere mellom 

landene (23). Også i Norsk legemiddelhåndbok finnes det et eget kapitel både om bruk av 

legemidler under graviditet og under amming (15;24). I motsetning til Felleskatalogen er 

Norsk legemiddelhåndbok produsentuavhengig. 

1.4.3 Teratologiinformasjonstjenester 

Flere land i både Europa og USA har egne tjenester som jobber med fagområdet teratologi og 

reproduksjonstoksisitet. Paraplyorganisasjonene European Network of Teratology 

Information Services (ENTIS) (25) og Organization of Teratology Information Specialists 
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(OTIS) (26) sørger for et samarbeid mellom tjenestene i de ulike landene. Tjenestene gir 

forskningsbaserte råd til både helsepersonell og allmennhet i forbindelse med graviditet og 

amming (27). En av hovedoppgavene til disse senterne er å gi informasjon om risikoen ved 

forskjellige eksponeringer som kan forekomme under graviditet og amming, samt 

behandlingsmuligheter for kvinnene. Rådgivning av kvinner kan avverge overdreven 

engstelse og også indusert abort av barn som er ønsket fordi man har en ubegrunnet frykt for 

at fosteret er skadet. Oppfølgingsstudier av svangerskapsutfall kan bidra til å skaffe ny 

kunnskap om legemiddel- og kjemikalieeksponeringer hos gravide og ammende. Per dags 

dato finnes det ingen slik tjeneste i Norge.  

1.4.4 «Health literacy» - forståelse av helseinformasjon 

Som angitt over finnes det mange kilder hvor gravide og ammende kan finne informasjon om 

eksponeringer under svangerskapet og ammeperioden samt øvrig helse. Hvor godt kvinnen 

forstår helseinformasjon som blir formidlet avhenger av flere faktorer, som for eksempel 

leseforståelse. Et begrep som definerer kvinnens forståelse av helseinformasjon er «health 

literacy». National Institutes of Health i USA definerer dette begrepet som evnen til å forstå 

helseinformasjonen, og samtidig kunne bruke denne informasjonen til å ta hensiktsmessige 

beslutninger om egen helse og medisinsk behandling (28). På norsk blir begrepet oversatt til 

«helsefremmende allmenndannelse» (29). For å ha en god «health literacy» må kvinnen 

kunne finne informasjonen om den aktuelle helsetilstanden, kunne lese (eventuelt lytte) og 

forstå informasjonen, samt vurdere om hun har nok informasjon til å ta et begrunnet valg og 

deretter foreta dette valget. 

Når helsepersonell gir en pasient helserelatert informasjon, er det viktig å tilpasse denne til 

mottakeren. Dersom pasienten er uten noen form for helsefaglig bakgrunn, kan det ikke 

brukes medisinske uttrykk som ikke er kjent blant allmennheten. Ved å tilpasse informasjonen 

til mottaker vil mottaker lettere kunne bearbeide informasjonen, og ut ifra dette gjøre riktige 

valg for seg selv med hensyn til helsesituasjonen.  

Som et hjelpemiddel for å forstå helseinformasjon er det utviklet en norsk nettportal, 

SunnSkepsis.no, som skal bidra til å gjøre forskningsbasert informasjon lettere tilgjengelig. 

Denne portalen har en veiledning som kan hjelpe til med å vurdere informasjonen som blir 

formidlet, med hensyn til hvor pålitelig kilden er (30). På denne siden finnes det også tips til 
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hvilke spørsmål som bør stilles til lege eller annet behandlende personell for å kunne foreta 

riktige valg.  

1.5 Forgiftninger hos gravide og ammende 

I følge Giftinformasjonens henvendelsesstatistikk, forekommer det selvpåførte forgiftninger 

eller forgiftninger som følge av uhell blant gravide. Årsaker til at gravide påfører seg selv en 

forgiftning, som ved store inntak av legemidler, kan for eksempel være et forsøk på å indusere 

en abort, selvmordsforsøk, eller rett og slett et rop om hjelp. Noen blir også forgiftet utilsiktet 

for eksempel ved at de blir utsatt for branngasser, mens andre misbruker narkotiske stoffer og 

andre rusmidler.  

Fordi gravide har noe endret farmakokinetikk sammenlignet med ikke-gravide kan 

absorpsjonen av forskjellige agens i kroppen være økt. Blant annet nedsettes mage-tarm-

motiliteten, og dette gir forsinket tømming av magesekken og forsinket transittid gjennom 

tarmen. Resultatet er at absorpsjonen av agenset blir forsinket, men til gjengjeld så kan 

totalabsorpsjonen være økt (12). Med hensyn til lungenes totalkapasitet synker denne hos en 

gravid kvinne (11), og minuttventilasjonen kan øke med opp til 50 prosent for å kompensere 

(12). Dette medfører at gravide kan være mer utsatt for forskjellige gassforgiftninger.  

1.5.1 Selvskading hos mor 

Det kan være vanskelig å definere begrepet selvskading, men en mulig definisjon kan være 

«en fellesbetegnelse på adferd som innebærer at en person påfører seg selv fysisk eller 

psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller vanskelig relasjon» (31). 

Selvskading kan dreie seg om alt fra små hendelser som kloring og biting til større 

skadesituasjoner som for eksempel ved alvorlig forgiftning med et legemiddel eller et annet 

stoff. Selvskading hos mor kan utgjøre en risiko for foster og i noen tilfeller også for 

brystbarn.  

For mange legemidler finnes det begrenset informasjon om sikkerheten ved bruk under 

graviditet. I følge De nasjonale forskningsetiske komiteer skal gravide kvinner ikke 

inkluderes i medisinsk forskning dersom det er mulighet for fosterskade. Hensynet til den 

gravide kvinnen og fosteret skal alltid være overordnet forskningshensyn (32). Ved bruk av 
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legemidler under amming kan det tas prøver direkte av barnet for å estimere hvor mye barnet 

blir påvirket. Samtidig kan barnet observeres med hensyn til mulig påvirkning. 

Generelt finnes det lite informasjon å støtte seg på ved forgiftninger hos gravide. Tilsvarende 

som ved forskning på legemiddelbruk hos gravide, kan det ikke foretas studier der 

forgiftninger blir påført mennesker. Informasjon om toksiske effekter hos foster er basert på 

kasusrapporter ved forgiftningstilfeller, oppfølgingsstudier og forskjellige registre som for 

eksempel reseptregisteret og medisinsk fødselsregister. Ved å følge opp et forgiftningstilfelle 

hos en gravid kvinne, og i tillegg se på utfallet hos fosteret, erverves det mye ny og nyttig 

kunnskap som kan være relevant i et senere forgiftningstilfelle 

1.5.2 Konsekvenser for foster 

Akutte forgiftninger forekommer tidvis hos gravide og ammende, både på grunn av uhell og 

på grunn av selvpåførte forgiftninger. De fleste akutte overdoser med legemidler eller 

rusmidler vil ikke gi teratogene effekter på fosteret (12), og eventuelle toksiske effekter på 

embryo eller foster avhenger av flere faktorer. Første punkt er dose-effekt-forholdet. En gitt 

substans kan være helt ufarlig i en dose, men gi toksiske effekter i en høyere dose (33). 

Genetisk variasjon kan ved enkelte agens være med på å forklare hvorfor noen er mer utsatte 

for toksiske effekter enn andre (33).  

Som angitt tidligere er embryo/foster mer utsatt for teratogene effekter i spesifikke perioder, 

og det er organogenesen som er den mest kritiske fasen i forhold til strukturelle misdannelser. 

Fosteret har egne repareringsmekanismer, som kan reparere skader forårsaket av blant annet 

teratogene stoffer (33). En dansk undersøkelse fra 2002 viste at en enkelt overdose hos 

gravide medførte risiko for abort, men at de levendefødte fostrene ikke hadde økt grad av 

sykelighet i forhold til fostre som ikke var utsatt for en forgiftning under graviditeten (34).  

1.5.3 Behandling av forgiftninger 

Ved en akutt overdose hos gravide kvinner er det viktig å sørge for frie luftveier, god 

sirkulasjon i kroppen og at den nevrologiske statusen ivaretas (12). Fordi gravide kvinner har 

nedsatt motilitet i tarm kan kull gis lengre tid i etterkant av inntaket hos gravide enn hos ikke-

gravide. Hvis det normalt sett er indisert å bruke en antidot ved forgiftningen, skal ikke 

graviditeten i seg selv være en kontraindikasjon (12). Fosteret er avhengig av en frisk mor og 
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det er derfor viktig at mor behandles optimalt. Samtidig må man tilstrebe at fosteret blir 

påvirket i minst mulig grad. 

1.5.4 Forgiftninger med paracetamol og kodein 

I det følgende avsnittet blir det presentert to eksempler på forgiftninger som kan forekomme 

hos henholdsvis gravide/foster og hos brystbarn. Paracetamol blir brukt som et eksempel på 

en forgiftning hos gravide. Akutte forgiftninger hos brystbarn som følge av eksponering via 

morsmelk forekommer relativt sjeldent, men kodeinforgiftning er et eksempel på en mulig 

forgiftningssituasjon som kan forekomme hos brystbarn.  

Paracetamol 

Ved forgiftninger hos gravide er paracetamol et hyppig inntatt forgiftningsagens (35). I Norge 

er paracetamol unntatt reseptplikt i enkelte styrker og pakningsstørrelser. Ved at både 

paracetamolpreparater og andre reseptfrie preparater selges over disk i blant annet apotek, 

dagligvarebutikker og bensinstasjoner har befolkningen god tilgang på disse legemidlene. I 

2011 var Paracet og Pinex, som begge inneholder paracetamol, på tredje og tiendeplass av de 

mest solgte reseptfrie legemidlene i Norge (36). I følge Statens legemiddelverk er paracetamol 

foretrukket som smertelindrende middel under graviditet (37). Ved normal dosering av 

paracetamol er det ikke holdepunkter for skadelige effekter hos fosteret (38), men en overdose 

kan være skadelig for fosteret.  

Ved en paracetamolforgiftning er det ikke paracetamol i seg selv som er skadelig, men den 

reaktive metabolitten N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI) som blir dannet via CYP-

systemet (39). Hos voksne vil paracetamol i terapeutiske doser i stor grad glukuronideres og 

sulfateres slik at kun en liten del blir metabolisert til NAPQI, som igjen blir uskadeliggjort av 

glutation. Ved en overdose paracetamol vil systemet mettes, større andel vil bli metabolisert 

til NAPQI og glutationkapasiteten kan bli oversteget. Dersom NAPQI ikke blir uskadeliggjort 

av glutation vil dette føre til vevskade og celledød i leveren. NAPQI fra mor vil ikke krysse 

placenta og dermed ikke påvirke fosteret, men paracetamol vil kunne krysse (39). 

I motsetning til voksne vil foster i all hovedsak sulfatere paracetamol, og hovedandelen av 

tilført paracetamol vil dermed skilles ut via urinen. CYP-systemet hos foster er ikke ferdig 

utviklet, men har gradvis økende CYP-aktivitet utover i svangerskapet. Dette gjør at 
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dannelsen av NAPQI går tregere enn hos voksne. Dersom fosteret blir utsatt for en overdose 

paracetamol, og det blir dannet tilstrekkelig mye NAPQI hos foster vil dette kunne gi 

leverskade også hos foster (39).  

Når det gjelder behandling av paracetamolforgiftninger hos gravide kvinner skal de behandles 

etter samme retningslinjer som ikke-gravide (40). Ved mistanke om at mor har inntatt 

toksiske doser av paracetamol behandles hun med acetylcystein for å unngå forgiftning (40). 

Tilførsel av acetylcystein vil føre til økt nivå av glutation i lever og dermed vil NAPQI kunne 

bli uskadeliggjort før det utvikles leverskade. 

Kodein 

Den mest anvendte bruken av kodein i Norge er i kombinasjon med paracetamol, som i Pinex 

Forte®/Codaxol® og Paralgin Forte®. Kodein er et prodrug, og har i seg selv liten 

egeneffekt. Prodruget blir omdannet til virksomme metabolitter som blant annet morfin via 

CYP-systemet (41). CYP er en gruppe enzymer som hovedsakelig er lokalisert i lever og 

tarm, og som gjør kroppsfremmende agens mer vannløselige slik at de kan skilles ut av 

kroppen. Det finnes en rekke CYP-enzymer hos mennesker, og de vanligste er CYP3A4, 

CYP2C19 og CYP2D6 (41). Det meste av omdannelsen av kodein til de ulike metabolittene 

skjer hos mennesker via CYP2D6 (41). 

På grunn av genetiske forskjeller i CYP-systemet metaboliserer ikke alle mennesker kodein 

like raskt. I Norge metaboliserer om lag en prosent av befolkningen kodein ultraraskt (42) og 

om lag syv prosent metaboliserer sakte (43). I praksis betyr dette at de som metaboliserer 

ultraraskt får økt konsentrasjon og effekt av morfin, mens de som metaboliserer sakte ikke får 

omdannet noe særlig kodein til morfin og den analgetiske effekten vil helt eller delvis utebli. 

Andelen som metaboliserer ultraraskt, langsomt eller normalt varierer mellom ulike 

verdensdeler. Mens kun en liten prosentandel metaboliserer ultraraskt i de nordiske landene, 

antas det at så mye som 29 prosent i Etiopia metaboliserer ultraraskt (44). Denne genetiske 

polymorfismen i befolkningen bør det tas høyde for når gravide og ammende med ulik etnisk 

bakgrunn behandles med kodeinholdige preparater.  

Både kodein og morfin passerer over i morsmelk og vil kunne påvirke brystbarnet (45). 

Brystbarn har nedsatt evne til å metabolisere og eliminere morfin (44), og morfin kan derfor 

akkumuleres hos barnet ved gjentatt dosering hos mor. Det er rapportert om et dødsfall hos et 
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brystbarn på grunn av morfinforgiftning etter at mor brukte kodein sammenhengende i 13 

dager mens hun ammet. I ettertid viste det seg at hun var metaboliserte kodein ultraraskt og 

dannet en større mengde morfin (44). Det er på bakgrunn av dette ikke ønskelig at mor 

behandles med kodeinholdige preparater sammenhengende utover et par dager (45). For 

kvinner som er metaboliserer ultraraskt er dette særlig viktig, fordi de vil ha en større mengde 

aktivt legemiddel i brystmelken.  

Det er ingen kjent risiko ved bruk av kodein under graviditet (45), og kombinasjonen av 

paracetamol og kodein regnes som trygg å bruke sporadisk under svangerskapet (46).  

1.5.5 Regelverk ved misbruk hos mor 

Rusmisbruk hos gravide kan ha negative konsekvenser for fosteret. I Norge finnes det et 

lovverk som sier at mor kan tvangsinnlegges på institusjon under svangerskapet, dersom hun 

misbruker stoffer som gir en overveiende sannsynlighet for at barnet kan bli født med skader 

(47). Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven er hensikten med lovverket å hindre eller 

begrense sannsynligheten for at barnet blir påført skade (47). Skader fosteret kan utsettes for 

behøver ikke å skyldes morens misbruk av narkotika, alkohol eller andre rusmidler direkte, 

men kan også være forårsaket av morens livsstil. En gravid rusmisbruker vil sannsynligvis 

ikke ha en like sunn livsstil som andre gravide kvinner.  

1.6 Influensa og influensavaksinen 

Influensa er en sesongbetont infeksjonssykdom (8). Vanlige symptomer ved influensa er 

feber, hodepine, muskelsmerter, hoste, rennende nese og sår hals (8). 

Organization of Teratology Information Specialists (OTIS) i Nord-Amerika anbefaler alle 

kvinner som er gravide eller som kan komme til å bli gravide i influensasesongen om å 

vaksinere seg (48). I Norge anbefaler myndighetene at alle gravide etter 12. svangerskapsuke 

(2. og 3. trimester) skal vaksineres. Gravide i 2. og 3. trimester er definert som en 

risikogruppe. Gravide i første trimester skal vaksineres dersom det foreligger andre 

risikofaktorer (49). Grunnen til at norske myndigheter ikke anbefaler vaksine før etter første 

trimester er at det generelt skal utvises forsiktighet med legemidler og vaksiner hos gravide 

kvinner de tre første månedene av svangerskapet, og i tillegg er sjansen for at den gravide 

utvikler en alvorlig influensasykdom størst mot slutten av svangerskapet (49). Ingen studier 
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har vist en økt risiko for komplikasjoner hos mor eller uønskede effekter hos foster ved bruk 

av inaktiverte influensavaksiner (50).  

En norsk studie gjort av Folkehelseinstituttet med data fra 117 347 graviditeter under 

svineinfluensapandemien i 2009/2010, viste at kvinner som ble vaksinert under svangerskapet 

ikke har noen økt risiko for dødfødsel. Gravide som fikk influensa hadde derimot en økt 

sjanse for dødfødsel i forhold til friske gravide. Etter vaksinasjon var sannsynligheten for å få 

influensa svært liten (51).  

Influensaviruset er ikke fosterskadelig i seg selv, og det er ikke meldt om misdannelser som 

følge av selve viruset. Imidlertid kan høy feber hos mor øke sannsynligheten for misdannelser 

samt øke risikoen for abort og for tidlig fødsel (8). Spebarn skal ikke vaksineres for influensa 

før de er 6 måneder gamle (52;53). Det er derfor en fordel at mor blir vaksinert under 

graviditeten slik at hun kan tilføre barnet antistoffer under svangerskapet. Barnet blir da mer 

motstandsdyktig sine første levemåneder.  

Hvis en gravid kvinne blir syk av influensavirus er det viktigste å behandle symptomene. 

Fordi høy feber kan være uheldig hos gravide kvinner, anbefaler OTIS å behandle feberen 

med paracetamolpreparater (8). For å behandle selve virusinfeksjonen finnes antivirale 

preparater som inneholder virkestoffene oseltamivir (Tamiflu®) og zanamivir (Relenza®). 

Ifølge preparatomtalene for disse to preparatene kan gravide få Tamiflu® etter vurdering av 

nytte-risiko-forholdet. Det er ikke vist noen direkte eller indirekte effekter av legemiddelet 

hos fosteret (54). For Relenza® foreligger det begrenset dokumentasjon med hensyn til bruk 

under graviditet, så det anbefales kun bruk av Relenza® hvis det er en klart større fordel enn 

ulempe at moren får dette(55). Behandling med Tamiflu® må initieres senest to døgn etter 

første tegn til sykdom for å ha effekt (54). Ifølge en gjennomgang av flere metastudier gjort 

av Institut for rationel farmakoterapi i Danmark, vil Tamiflu® kun gi en dag kortere 

sykdomsforløp selv om preparatet ble gitt innen to døgn som beskrevet i preparatomtalen 

(56).  

1.7 Yrkeseksponeringer i svangerskapet 

Gravide kvinner kan bli utsatt for mange forskjellige eksponeringer i svangerskapet gjennom 

arbeidsmiljøet, både i form av fysiske, kjemiske og biologiske påvirkninger. Med fysisk 

påvirkning menes blant annet fysisk belastning som tunge løft, langvarig stående og gående 
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arbeid, samt stråling, varmepåvirkning, støt og støy. Kjemiske påvirkninger er for eksempel 

kreftfremkallende stoffer, hormonforstyrrende stoffer og organiske løsemidler. Smittsomme 

sykdommer som røde hunder, den femte barnesykdommen og vannkopper er eksempler på 

biologiske agens som gravide kan utsettes for gjennom arbeidsmiljøet (57). 

Blant yrkeshygienikere omtales også andre arbeidsforhold som eksponeringer. Organisering 

av arbeidet som for eksempel ulike arbeidstidsordninger slik som nattarbeid, turnusarbeid 

eller skiftarbeid sees på som en eksponering. Det samme gjør psykososiale forhold som stress 

og mas og generell trivsel på arbeidsplassen. 

1.7.1 Hva bør gravide kvinner ta hensyn til i arbeidslivet? 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utarbeidet et faktaark om tilrettelegging av 

arbeidsmiljøet for gravide. I følge dette faktaarket er det flere viktige punkter den gravide og 

arbeidsgiver bør ta hensyn til (58). Her står det at det ikke er anbefalt at gravide utsettes for 

høyere konsentrasjon av løsemidler enn ti prosent av den godkjente grenseverdien. 

Tungmetaller påvirker fertiliteten og er fosterskadelige, og slike eksponeringer bør dermed 

unngås. Forskrift for tiltak- og grenseverdier angir også egne grenser for gravide arbeidstakere 

ved eksponering for bly og kvikksølv (59). I forskriften er det også fastslått hvilke 

grenseverdier som gjelder for støy, stråling og vibrasjoner. 

Støy kan være et problem mot slutten av svangerskapet (58). Etter svangerskapsuke 24-26 er 

fosterets hørselsorgan ferdig utviklet, og fra dette tidspunktet vil fosteret kunne oppfatte støy. 

Fosteret oppfatter gjerne lavfrekvente lyder bedre enn høyfrekvente lyder. Lyd forplanter seg 

raskere i vann, og fordi fosteret ikke har noen form for beskyttelse av hørselsapparatet vil 

hørselen kunne ta skade av støy over tid. Dette kan medføre hørselsvekkelse hos de nyfødte 

barna. 

Biologiske eksponeringer kan også utgjøre en risiko for fosteret (58). Eksempler på 

biologiske eksponeringer via arbeidsmiljøet er arbeid med sykdomsfremkallende virus og 

bakterier eller pleie av personer som lider av en smittsom sykdom. Dersom mor er immun, og 

hun dermed heller ikke blir syk, vil fosteret være bedre beskyttet.  
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Grenseverdiene for radioaktiv stråling er spesielt strenge for gravide, og etter at graviditeten 

er kjent skal fosteret ikke utsettes for stråling som overstiger 1 mSv (millisievert) resten av 

svangerskapet (59).  

Videre kan både stressbelastning og stressende arbeidstidsordninger påvirke den gravide og 

fosteret negativt. Turnusarbeid som innebærer nattevakter kan for eksempel være tyngre for 

gravide enn for ikke-gravide. En studie av Axelsson et.al blant 654 kvinnelige arbeidstakere 

viste at gravide turnusarbeidere hadde en signifikant større risiko for å føde et barn med lav 

fødselsvekt enn gravide som kun jobbet dagtid (60). Under en graviditet forandres gjerne 

kvinnens søvnmønster, og den gravide har også et større behov for søvn enn før. 

Regelmessighet er viktig, og enkelte gravide kan være tjent med å få fritak for nattevakter 

under svangerskapet. Det er alltid viktig å tilrettelegge arbeidet etter den gravides behov. I 

Norge er dette regulert igjennom lover og forskrifter (se avsnitt 1.7.3). 

1.7.2 Yrkeseksponeringer og regelverk 

Arbeidsmiljøeksponeringene er avhengig av kvinnens yrke. To yrker som er spesielt utsatt er 

omtalt nedenfor. 

Frisører 

Frisører er en yrkesgruppe som blir utsatt for mange forskjellige arbeidsmiljøeksponeringer i 

sitt daglige arbeid. En frisør har mye stående arbeid og hun blir utsatt for diverse kjemikalier i 

forbindelse med permanent, hårfarging og vask. Retten til et godt arbeidsmiljø gjelder for alle 

arbeidstakere, men gravide ansees å være i en særegen situasjon hvor det trengs spesielle 

tilpasninger. Det er viktig med gode avtrekk ved håndtering av kjemikalier og løsemidler, 

bruk av verneutstyr ved utblanding av hårfarger, og å unngå for mye tungt stående arbeid. 

Flere studier har indikert at frisøryrket kan medføre en liten risiko for skadelige effekter hos 

barn (61;62). En studie har også vist at frisører kan ha vanskeligere for å bli gravide, 

sammenlignet med andre kvinner (63).  

Helsepersonell  

I likhet med frisører har helsepersonell ofte mye stående arbeid. Arbeidet kan også være 

fysisk tungt på grunn av mange tunge løft i forbindelse med stell og flytting av pasienter. 
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Dette tunge, fysiske arbeidet gir gravide en økt risiko for prematur fødsel (64). I tillegg kan 

helsepersonell også bli eksponert for kjemikalier, løsemidler og legemidler. Med hensyn til 

legemidler er det viktig å påpeke at håndtering ikke er det samme som eksponering. 

Eksempelvis er det helt ufarlig for en gravid å utlevere NSAIDs til pasienter, men gravide bør 

normalt ikke bruke denne typen legemidler. En legemiddelgruppe som derimot er mer 

problematisk er cytostatika. Dette er en legemiddelgruppe som hemmer celledeling av celler i 

rask vekst, som er karakteristisk for kreftceller. Embryo og foster har også veldig rask 

celledeling i forhold til mor, så eksponering for cytostatika under graviditeten kan derfor ha 

uheldige konsekvenser for fosteret. Det er ikke anbefalt at gravide håndterer cytostatika i sitt 

arbeid (65), men det er ikke problematisk at gravide arbeider på avdelinger som håndterer 

cytostatika. 

1.7.3 Regelverk i arbeidslivet 

I Norge finnes det flere lover og forskrifter som skal ivareta sikkerheten til den gravide og det 

ufødte barnet. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rettigheter i 

arbeidslivet. Tidligere var det hele 47 forskrifter som var hjemlet i arbeidsmiljøloven. Første 

januar 2013 ble det imidlertid innført en ny forskriftsstruktur i Norge, og de tidligere 47 

forskriftene ble redusert til kun seks forskrifter (66). Disse seks forskriftene er: 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

 Arbeidsplassforskriften 

 Forskrift om utførelse av arbeid 

 Forskrift om tiltak- og grenseverdier 

 Produsentforskriften 

 Forskrift om administrative ordninger 

Formålet med å samle forskriftene er å gjøre det enklere for hver enkelt arbeidsgiver å holde 

oversikt over hvilke plikter og rettigheter arbeidsmiljøloven pålegger dem. Arbeidsgiver må 

oppfylle de samme kravene som tidligere. Det er kun utformingen av forskriftene som er 

forandret (66).  
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Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver så langt som mulig å tilrettelegge for gravide slik at 

de har mulighet til å fortsette i jobb. Dersom en gravid ikke kan fortsette i arbeidet sitt fordi 

det utgjør en risiko for fosteret, og det ikke er mulig med omplassering, har hun etter 

folketrygdloven §14-4 krav på svangerskapspenger. Svangerskapspengene utbetales inntil 

mor går ut i permisjon tre uker før fødsel (67).   
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2  Hensikt 

Denne masteroppgaven består av tre deler, og hensikten med hver del vil bli omtalt hver for 

seg. 

Retrospektiv gjennomgang av henvendelser til Giftinformasjonen 

Giftinformasjonen er det nasjonale kompetansesenteret innen akutte forgiftninger, og den 

første delen av masteroppgaven er retrospektiv gjennomgang av henvendelser til 

Giftinformasjonen de seks siste årene. Vi ønsket å se på henvendelser om akutte forgiftninger 

blant gravide og ammende og eksponeringer som førte til moderate til alvorlige forgiftninger 

ved uhell samt selvforskyldte eksponeringer eller misbruk hos mor. Disse forgiftningene ble 

blant annet vurdert i forhold til hvilke agens eksponeringene skyldes, og hvilke råd 

Giftinformasjonen gir. 

Retrospektiv gjennomgang av henvendelser til STAMI 

Henvendelser til STAMI de siste syv årene ble systematisk gjennomgått for å kartlegge hvilke 

henvendelser de får angående arbeidsmiljøeksponeringer blant gravide og ammende. Det blir 

sett på blant annet kommunikasjonsmåte, hvem som tar kontakt og agens i henvendelsene. 

Prospektiv studie ved Giftinformasjonen 

Per dags dato er det lite kunnskap om risikooppfatningen blant gravide og ammende, og om 

skreddersydd rådgivning kan korrigere eventuelle misoppfatninger av risiko i denne 

målgruppen. På bakgrunn av dette ønsket Giftinformasjonen å gjennomføre en studie for å 

kartlegge hvilke spørsmål gravide og ammende stiller, hvilke råd og informasjon 

vaktpersonalet gir til disse kvinnene, hvordan kvinnene oppfatter informasjonen de har fått og 

hvilke konsekvenser rådgivningen har. Det blir kartlagt hvordan gravide og ammende scorer 

risikoen for skadelige effekter hos barnet etter egen eksponering for forskjellige agens både 

før og etter rådgivning av Giftinformasjonen og om skreddersydd rådgivning kan korrigere 

eventuelle misoppfatninger av risiko blant disse kvinnene. Vaktpersonalet scoret også sin 

egen risikooppfattelse ved de samme eksponeringene, for å undersøke om vaktpersonalets råd 

reflekterer kvinnens risikooppfattelse etter rådgivning. 
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I tillegg til å videreføre den prospektive studien ved Giftinformasjonen, vil vi i denne 

oppgaven særlig søke svar på disse problemstillingene: 

 Kan Giftinformasjonen som institusjon være tilfredse med risikoreduksjonen som 

oppnås? 

 På bakgrunn av influensautbruddet vinteren 2012/2013 vil vi se på kvinnenes syn på 

risiko ved influensavaksinasjon og myndighetenes informasjon i forhold til dette. 

Vi ønsker også å undersøke om det finnes fremtredende faktorer som medvirker til høyere 

eller lavere risikooppfattelse/risikoreduksjon før og etter rådgivning av Giftinformasjonen. 

I likhet med Ann Christin Olsen sin masteroppgave fra 2012 vil det bli undersøkt hvor stor 

andel av de gravide i studien det var mulig å følge opp svangerskapsutfallet til, for å kartlegge 

om det er mulig å følge opp de nyfødte barna slik det blir gjort ved 

teratologiinformasjonstjenester i utlandet (4). Oppfølging som dette er viktig fordi den vil 

generere ny kunnskap om forskjellige eksponeringer som potensielt kan være uheldige under 

svangerskapet. 
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3 Materiale og metode 

Masteroppgaven består av to retrospektive gjennomganger og en prospektiv studie, og en 

oversikt er gitt i figur 1. Den første retrospektive delen består av en gjennomgang av 

henvendelser om gravide og ammende angående «selvforskyldt/misbruk» og «uhell» med fare 

for eller etablert moderat eller alvorlig forgiftning ved Giftinformasjonen. Den andre 

retrospektive delen er en gjennomgang av tidligere henvendelser om 

arbeidsmiljøeksponeringer hos gravide og ammende hos Statens arbeidsmiljøinstitutt 

(STAMI). Den prospektive delen er en studie om risikooppfatning og risikokommunikasjon 

utført ved Giftinformasjonen i perioden 9. mai 2011 til 31. mars 2013.  

 

Figur 1 – Oversikt over masteroppgaven. 
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3.1 Litteratursøk 

Det ble funnet aktuell litteratur ved søk i blant annet Embase og Medline (PubMed). Dette er 

anerkjente databaser for litteratursøk innen fagområdene toksikologi og farmakologi. Google 

Scholar, som er en søkemotor for akademisk litteratur, er også blitt brukt. Ytterligere litteratur 

og informasjon er funnet ved Google-søk. Sentrale nettsider for informasjon har vært for 

eksempel stami.no, arbeidstilsynet.no, lovdata.no, helsebiblioteket.no og helsenorge.no. 

Faglitteratur er også hentet fra Giftinformasjonens bibliotek. Enkelte artikler ble bestilt fordi 

de var brukt som sentrale referanser i andre artikler. 

3.2 Retrospektiv gjennomgang - Giftinformasjonen 

Den første retrospektive delen av masteroppgaven er en systematisk gjennomgang av 

henvendelser til Giftinformasjonen angående risiko for foster eller brystbarn i perioden fra  

1. januar 2007 til 31. desember 2013. Disse ble hentet ut av GISBAS (se avsnitt 3.2.1) ved 

hjelp av dataprogrammet Crystal Reports. Henvendelser angående moderate og alvorlige 

forgiftninger som følge av uhell og selvforskyldte eksponeringer og misbruk hos mor ble 

vurdert videre. 

 

I noen tilfeller var flere henvendelser om samme forgiftningstilfelle, hovedsakelig fordi flere 

instanser ringte inn om den samme eksponeringen (for eksempel først kvinnen selv eller 

pårørende til kvinnen, deretter ambulanse, sykehus osv.) eller hvis samme person ringte flere 

ganger for å få et mer utdypende svar. Disse henvendelsene ble slått sammen til en 

henvendelse, for å kunne gi et korrekt bilde på hvor hyppig Giftinformasjonen får slike 

henvendelser. Henvendelser der det var tydelig at det ikke var noen risiko for foster eller 

brystbarn ble ikke vurdert videre. Eksempler på slike henvendelser kunne være små 

eksponeringer på øye eller hud hos mor. 

3.2.1 GISBAS 

Alle faglige henvendelser som kommer til Giftinformasjonen registreres i GISBAS, som er en 

egenutviklet henvendelsesdatabase. I henvendelsesskjema (se figur 2) registreres de viktigste 
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opplysningene vedrørende eksponeringen, men ikke opplysninger som identifiserer innringer 

(som for eksempel telefonnummer, navn og liknende). Hver henvendelse får tildelt et unikt 

henvendelsesnummer. 

 

Figur 2 – Henvendelsesskjemaet i GISBAS. 

De ulike feltene, med unntak av kommentarfeltet fylles ut ved å velge fra ferdige lister. 

Mange av disse inndelingene er relativt grove, så derfor blir for eksempel agens, tid eller 

mengde også ført mer nøyaktig i et kommentarfelt som er et fritekstfelt. Noen av de viktigste 

feltene er omtalt punktvis under. 
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 I feltet «Henvendelse fra» registreres det om den som tar kontakt ringer som 

privatperson (allmennhet) eller i yrkesutøvelse (se figur 3). 

 

Figur 3 – Alternativer for å registrere hvem henvendelsen er fra. 

 I «Henvendelse om» registreres det blant annet om det var en akutt eller kronisk 

eksponering, eller om det ble etterspurt generell informasjon. Dersom eksponeringen 

er akutt og det gjelder en gravid eller ammende, kan vaktpersonalet markere dette ved 

å krysse av i boksen «Gravid/am.» (se figur 4).  

 

Figur 4 – Alternativer for å registrere hva henvendelsen var om. 

 I feltet «Årsak» registreres grovt hvorfor uhellet skjedde. I listen kan det velges 

mellom blant annet «uhell», «selvforskyldt/misbruk», «feildosering/forveksling» og 

«brann/lekkasje». Uhell dekker både sitasjoner der man har vært uheldig (for 

eksempel dersom det er tatt en slurk av en flaske med klorin istedenfor av 

drikkeflaska), men også forgiftninger der store doser legemiddel er inntatt uten ønske 

om å skade seg selv. Et eksempel på sistnevnte situasjon kan være personer som tar 20 

gram paracetamol i løpet av et døgn på grunn av tannsmerter. Det er uvitenhet som har 
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gitt forgiftningen, ikke et ønske om å skade seg, og forgiftningen er derfor et uhell og 

føres som dette. 

 «Agens» er det man har vært eksponert for, og listen inneholder alle registrerte norske 

legemidler og svært mange teknisk-kjemiske produkter, planter, sopp og dyr. Det er 

også laget mange gruppebetegnelser som sier noe om agens og det viktigste toksiske 

innholdsstoffet. «Avløpsåpner, alkalier» og «Gasser, branngass» er eksempler på slike 

gruppebetegnelser. 

 For hvert agens registreres mengde agens vedkommende er eksponert for, tid siden 

eksponeringen skjedde og eksponeringsmåte. De mest brukte intervallene når det 

gjelder tid siden eksponering er «< ½ time», «½-2 timer», «2 timer-1 døgn» og 

«ukjent». Ukjent brukes når innringer ikke vet tiden eller det ikke har kommet fram i 

løpet av samtalen. Eksponeringsmåte inndeles i «peroral», «øyne», «hud», 

«morsmelk», «inhalasjon», «injeksjon», «rektal», «nasal», «bitt/stikk» og 

«annet/ukjent». 

 Under «risiko» fører vaktpersonalet hvilken risiko de vurderer at det er fare for. Det 

vil si at dersom det er risiko for moderat forgiftning føres dette, selv om det i mange 

tilfeller vil bli et mildere forløp. Figur 5 viser hvilke alternativ for risiko 

vaktpersonalet kan velge. 

 

Figur 5 – Alternativer for hvilken risiko vaktpersonalet vurderer at eksponeringen medfører. 
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 Svaret innringer får speiler hva som anbefales at skjer med den eksponerte etter at de 

har vært i kontakt med Giftinformasjonen, altså om den/de eksponerte trenger 

behandling eller ikke og på hvilket nivå det eventuelt skal skje. Figur 6 viser hvilke 

alternativer vaktpersonalet kan gruppere svaret sitt under. 

 

Figur 6 – Alternativer for svarene vaktpersonalet gir. 

Generelt svar gis dersom noen ringer og ønsker generell informasjon uten at det har 

vært en eksponering. Det gis også der det er så stor usikkerhet rundt eksponeringen, at 

det ikke kan gis et entydig svar. For eksempel kan tablettstyrken være ukjent, men 

dette kan de finne ut av ved å se på emballasjen. Da kan vi si at om det er 5 mg 

tabletter, kan det ses an hjemme, men er det 100 mg tabletter må dere ringe 113. 

Henvendelsen blir da ført med Risiko «umulig å vurdere» og Svar «Generelt svar om 

toksisitet», selv om innringer har fått tydelig beskjed om hva de skal gjøre i de ulike 

situasjoner 

 Kommentarfeltet er svært viktig for å dokumentere rådene vaktpersonalet gir og hva 

som har vært kommunisert til innringer. Her er de viktigste opplysningene spesifisert 

og rådene fra vaktpersonalet er utdypet. Dersom den eksponerte personen er gravid 

eller ammende huker vaktpersonalet av for dette i en boks, men fordi begge 

alternativene står i samme boksen må vaktpersonalet spesifisere i kommentarfeltet om 

kvinnen er gravid eller ammende.  
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3.3 Retrospektiv gjennomgang - STAMI 

Den andre retrospektive delen av masteroppgaven var en gjennomgang av henvendelser til 

STAMI angående arbeidsmiljøeksponeringer hos gravide og ammende. Data registrert i Excel 

i perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2012 ble manuelt gjennomgått og gruppert. Under 

gjennomgangen ble det særlig lagt vekt på hvem som tar kontakt med STAMI, type 

eksponering i henvendelsene (for eksempel legemiddel, kjemikalie, støy, arbeidstidsordninger 

og lignende), samt hvilke råd og tilbakemeldinger STAMI gir. 

3.4 Prospektiv studie 

Den prospektive delen av masteroppgaven var en videreføring av en studie ved 

Giftinformasjonen. Materiale og metode er tidligere beskrevet i Ann Christin Olsens 

masteroppgave fra 2012 (4) og i protokollen for studien. Studien var utformet som en 

strukturert spørreundersøkelse, og flytskjema for studien er vist i figur 7. 
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Figur 7 – Oversikt over delene i den prospektive studien ved Giftinformasjonen. 

3.4.1 Materiale 

Studiepopulasjonen i den prospektive studien besto av gravide og ammende som ringte inn til 

Giftinformasjonens vakttelefon angående eksponeringer i graviditet eller ammeperiode i 

tidsrommet 9. mai 2011 til 31. mars 2013. På bakgrunn av tidligere henvendelsesstatistikk og 

antall inkluderte kvinner i Olsens masteroppgave var målet å inkludere 200 kvinner til 
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studien. Dette tallet ble senere nedjustert til 150 kvinner. Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

til studien er gjengitt i tabell 1 og tabell 2. 

Tabell 1 – Inklusjonskriterier for studien. 

Inklusjonskriterier 

 Akutte eller kroniske eksponeringer hvor mor er gravid eller ammer 

 Generelle spørsmål angående graviditet og amming hvor eksponering ennå ikke har skjedd 

 Henvendelse fra allmennhet (ikke helsepersonell) 

 

Tabell 2 – Eksklusjonskriterier for studien. 

Eksklusjonskriterier 

 Kvinnen selv ønsker ikke å delta 

 Henvendelser fra helsepersonell 

 Stor pågang eller kø på telefonen 

 Akutte eller kroniske eksponeringer som fører til akutt behandling hos lege eller sykehus for mor 

 Akutte eller kroniske eksponeringer som skyldes selvskading hos mor 

 Henvendelser der pårørende eller venner av den gravide eller ammende ringer inn, slik at 

vaktpersonalet ikke får snakke med kvinnen selv 

 Kvinnen ble henvist videre til en annen instans uten at det ble gitt råd fra Giftinformasjonen 

 Forhold hvor vaktpersonalet vurderer det som faglig eller etisk uforsvarlig å inkludere kvinnen 

 Vaktpersonalet glemte å inkludere kvinnen* 

 Kvinnen har deltatt i studien tidligere 

*Ikke direkte et eksklusjonskriterium, men ble ført som eksklusjon av vaktpersonalet. 

3.4.2 Metode 

Gravide og ammende som ringte til Giftinformasjonens rådgivningstelefon i forbindelse med 

spørsmål om en eksponering i perioden 11. mai 2011 til 31. mars 2013 ble muntlig invitert inn 

i studien. På grunn av studiens design var det ikke mulig å få skriftlig samtykke av kvinnene 

på tidspunktet de ble inkludert. Alle kvinnene som gav et muntlig samtykke om å delta i 
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studien ble tilsendt et informasjonsbrev om studien per e-post. I nettskjemaet i del IIb av 

studien ble kvinnene bedt om å samtykke til å delta i studien. 

Når Giftinformasjonen får henvendelser til sin vakttelefon registrerer vaktpersonalet 

opplysninger om blant annet agens, mengde, symptomer og tidsaspekter i 

henvendelsesdatabasen GISBAS (GISBAS er nærmere forklart i avsnitt 3.2.1). Hver enkelt 

henvendelse får sitt unike nummer i henvendelsesdatabasen, og hver kvinne som ble inkludert 

fikk også tildelt et unikt studienummer som fulgte dem igjennom alle delene av studien. Dette 

studienummeret ble koblet til henvendelsen i GISBAS.  

Studien 

Studien er en deskriptiv toksikoepidemiologisk studie som er delt inn i tre deler, som hver er 

beskrevet nedenfor. 

I.  Undersøkelse av risikooppfattelse før rådgivning av Giftinformasjonen 

(spørreskjema del Ia og Ib, henholdsvis vedlegg 1 og 2). Samtidig scoret 

vaktpersonalet sin egen risikooppfattelse om eksponeringen. 

Dataene ble samlet inn av toksikologifaglige rådgivere ved Giftinformasjonens 

vakttelefon etter at kvinnene var inkludert inn i studien. 

IIa.  Strukturert telefonintervju i etterkant av rådgivning av Giftinformasjonen 

(spørreskjema del IIa, vedlegg 3). 

Disse dataene ble samlet inn ved strukturerte intervjuer utført av masterstudentene 

(Ann Christin Olsen og Carina Gundersen). Lengden på intervjuene varierte, men 

hovedandelen tok ca. 20 minutter. De fleste kvinnene ble kontaktet 1-3 dager etter 

henvendelsen til Giftinformasjonen.  

Dersom kvinnene ikke svarte på telefonen ved oppringning i del II og del III fikk de 

tilsendt en standard tekstmelding om hvem som hadde ringt og hvorfor. De fikk også 

opplyst at de når som helst kunne trekke seg fra studien, og at dette kunne gjøres ved å 

svare på tekstmeldingen. 
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Kvinnene ble trukket fra studien dersom de hadde blitt oppringt 7-8 ganger uten at 

masterstudentene fikk kontakt, eller dersom de selv per telefon eller tekstmelding 

meddelte at de ikke ønsket å delta videre i studien. 

IIb. Spørreskjema på nett (Questback) i etterkant av rådgivning av Giftinformasjonen 

(spørreskjema del IIb, vedlegg 4). 

Dataene ble samlet inn via et elektronisk skjema som ble opprettet i Questback. Etter 

at del II var besvart fikk kvinnene tilsendt en e-post av masterstudenten med link til 

nettskjemaet og tildelt et unikt deltakernummer. Det var anslått av kvinnene brukte 

rundt 10-15 minutter å fylle ut skjemaet. Dersom kvinnene ikke hadde svart på 

nettskjemaet innen noen uker fikk de tilsendt en påminnelse på e-post. 

III.   Oppfølging av svangerskapsutfall i etterkant av fødsel hos gravide (spørreskjema 

del III, vedlegg 5). 

Disse dataene ble samlet inn ved tilbakeringing av de gravide i studien. Intervjuene 

varte i maksimalt fem minutter og ble foretatt av masterstudentene. Første oppringning 

for dette intervjuet ble foretatt 2-3 uker etter den datoen kvinnen oppgav som 

termindato. Dette gjøres for å undersøke om det er mulig å følge opp norske kvinner, 

slik det blir gjort ved teratologiinformasjonstjenester i utlandet. 

Spørreskjemaene 

Som angitt består den prospektive studien av tre deler. Hvert av tilhørende spørreskjemaer til 

de ulike delene vil bli igjennomgått i det følgende. I tillegg til disse skjemaene, har 

vaktpersonalet fylt ut henvendelsesskjema i GISBAS. 

Del 1 – Data samlet inn på vaktrommet  

Når en gravid eller ammende henvendte seg til Giftinformasjonen, var det i utgangspunktet 

ønskelig at de ble invitert inn i studien før vaktpersonalet ga råd om den aktuelle 

eksponeringen. Dette var ønskelig for å skaffe retrospektive data om kvinnenes 

risikooppfattelse før rådgivning. Fordi det ikke alltid var mulig å inkludere kvinnene før et 

svar ble gitt, for eksempel fordi kvinnen i løpet av samtalen opplyste om at hun var gravid, 

ble det brukt to ulike skjemaer på vaktrommet: 
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 Skjema 1a – rekruttering ved start av samtale (før rådgivning).  

 Skjema 1b – rekruttering etter start av samtale (etter rådgivning) 

På begge skjemaene ble de gravide innringerne stilt spørsmålet «blant 100 normalt friske 

gravide i trygge, normale omgivelser, hvor mange tror du vil føde et barn med en medfødt 

fosterskade?», og alle kvinnene ble spurt «For denne hendelsen: på en skala fra 0 til 10, hvor 

0 er "ingen risiko for barnet" og 10 er "svært stor fare for skadelig effekt hos barnet", hvordan 

tror du risikoen er for at X (kvinnens agens) skal skade barnet ditt?». Sistnevnte spørsmål ble 

stilt på begge skjemaer, men kvinnene som var inkludert etter rådgivning (skjema 1b) svarte 

på hva de anså at risikoen var før de fikk svar på henvendelsen. Årsaken til at ulike skjemaer 

ble benyttet ved og etter start av samtale, var at kvinnenes svar på risikooppfattelse etter start 

av samtale kunne være påvirket av vaktpersonalets rådgivning. 

I tillegg til at kvinnene scoret sin risikooppfattelse, scoret også vaktpersonalet sin egen 

oppfattelse av risikoen for foster eller brystbarn i alle henvendelsene. Vaktpersonalet scoret på 

en skala på 0-100 prosent økning over bakgrunnsrisiko (jf. Vedlegg 1 og 2, spørsmål 8). 

Vaktpersonalet fylte også ut avkryssingsboks om hvordan de opplevde kommunikasjonen 

med innringer, samt tidsbruk og informasjonskilder som ble brukt i rådgivningen. Det var 

også et eget felt hvor vaktpersonalet kunne skrive egne kommentarer relatert til henvendelsen.  

Del IIa – Strukturert spørreundersøkelse 

Del IIa er en strukturert spørreundersøkelse som ble gjennomført på telefon i etterkant av 

henvendelsen fra de gravide og ammende til Giftinformasjonen. Skjemaet besto totalt av 56 

spørsmål. Temaer og spørsmål i spørreskjemaet er gjengitt i tabell 3 (for hele spørreskjemaet, 

se vedlegg 3). 
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Tabell 3 – Spørsmål kvinnene ble spurt i del IIa av studien. 

Hovedtema Spørsmål 

Demografiske data: 

 Fødselsår 

 Sivilstatus 

 Utdannelse 

 Arbeidssituasjon 

 Morsmål 

 Svangerskapsuke 

 Barnets alder  

 Paritet 

Risikooppfattelse Risikooppfattelse etter rådgivning, frykt for egen helse og barnets helse 

som følge av eksponeringen 

 

Informasjon før/etter henvendelse Kilder brukt til informasjon før og etter kontakt med Giftinformasjonen 

Bruk av legemidler  

 Reseptfrie legemidler 

 Reseptpliktige legemidler  

 Kronisk sykdom 

Informasjonen fra myndighetene til 

gravide 

Informasjon om eksponeringer generelt, tanker om alkohol og 

influensavaksine og kvinnens tanker i forhold til dette 

Kjennskap til Giftinformasjonen Hvor kvinnen har hørt om Giftinformasjonen og hvordan hun kom på å 

ringe i denne situasjonen.  

Spørsmål om informasjonen var lett og forstå, om møtet var 

tillitsvekkende og om hun ville brukt Giftinformasjonen på nytt senere 

Teratologiinformasjonstjenester Kvinnene fikk opplest en standardtekst om 

teratologiinformasjonstjenester (jf. vedlegg x), og spørsmål om Norge 

har behov for en slik tjeneste 

 

Del IIb – Nettskjema 

Nettskjemaet ble opprett i Questback. I nettskjemaet får kvinnene spørsmål om deres 

holdninger til risiko, hvordan de ser på seg selv som person og hvordan de har hatt det den 

siste uken. Spørsmålene i nettskjemaet kan av mange oppfattes som veldig personlige, og ved 

å benytte et slikt avkrysningsskjema vil svarene trolig være mer gjennomtenkte enn dersom 

disse ble stilt per telefon. 

 

Kvinnene kunne krysse av for et alternativ per spørsmål, og de sto fritt til å unnlate å svare på 

enkelte spørsmål dersom de ønsket dette. 
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Del III – Oppfølging etter fødsel 

De gravide kvinnene som ble inkludert i studien ble spurt om de kunne bli ringt opp igjen 

etter fødsel. Dataene ble innhentet ved et strukturert telefonintervju der spørsmålene dreide 

seg om barnets helse en tid etter fødselen, blant annet om det stod bra til med barnet ved 

fødsel, om barnet har vært friskt i etterkant av fødsel, fødselsvekt og vekt nå samt i hvilken 

svangerskapsuke barnet ble født.  

 

Oppfølgingen etter fødsel ble ikke gjort for å sjekke om eksponeringen kvinnene ringte 

Giftinformasjonen om hadde påvirket barnet, men for å undersøke om det er mulig å følge 

opp barn i Norge tilsvarende som ved teratologiinformasjonstjenester i utlandet. Disse 

tjenestene har egne rutiner for å følge opp de nyfødte barna, slik at det kan erverves ny 

kunnskap om eksponeringer som potensielt kan utgjøre en risiko under graviditet. 

Organisering og praktisk gjennomføring av studien 

Opplæring av vaktpersonalet ved Giftinformasjonen startet i april 2011. I samarbeid mellom 

prosjektgruppen og vaktpersonalet ble det laget en invitasjonstekst og et flytskjema som 

vaktpersonalet skulle bruke ved inklusjon. Studien ble igangsatt etter en pilotstudie fra 9. mai 

2011 som en del av Ann Christin Olsen sin masteroppgave. De fem kvinnene som ble 

inkludert til pilotstudien ble senere inkludert i studien. Datainnsamlingen til studien ble 

avsluttet 31. mars 2013. 

Etikk og personvern 

Studien ble oversendt Regional etisk komité, Sør-Øst, for vurdering. Prosjektet ble vurdert 

som ikke fremleggelsespliktig i et vedtak datert 24.02.11, jf. Helseforskningsloven § 10, jf. 

Helseforskningsloven § 4 annet ledd. Studien ble da oversendt til Datatilsynet for søknad om 

konsesjon til å behandle personopplysninger. Datatilsynet innvilget konsesjon etter hjemmel i 

Helseregisterloven § 5, jf. Personopplysningsloven § 33, jf § 34.  

Som angitt tidligere var det på grunn av studiens design ikke mulig med skriftlig samtykke til 

deltakelse. Etter at kvinnene muntlig samtykket til deltakelse fikk de tilsendt en e-post med 

informasjon om studien. Her sto det også opplyst at hun når som helst kunne trekke seg fra 

studien uten følger. 
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Ved ulike teratologiinformasjonstjenester i utlandet er oppfølging av svangerskapsutfall 

standard prosedyre. Slik oppfølging blir ikke sett på som et etisk problem i de landene dette 

gjelder, og det er viktig å gjøre dette for å kunne generere ny kunnskap om eksponeringer som 

potensielt kan utgjøre en risiko under graviditet.  

Alle data i studien har blitt behandlet konfidensielt, og det er kun prosjektgruppens 

medlemmer som har hatt innsyn og tilgang til dataene. Persondata som navn, telefonnummer 

og epostadresse ble notert på papir, og ble makulert senest fire uker etter siste gjennomførte 

intervju med den aktuelle kvinnen. Kontaktinformasjonen på spørreskjemaene ble klippet av 

og makulert, slik at det ikke er mulig å identifisere den enkelte kvinne. Navn og registrerte 

opplysninger ble holdt adskilt og ved den elektroniske databehandlingen ble kvinnene kun 

registrert med et nummer. 

Giftinformasjonens personale håndterer rutinemessig personsensitive opplysninger gjennom 

sitt daglige arbeid. 

Databearbeidelse 

Microsoft Excel 2010 er benyttet til bearbeidelse av dataene i de retrospektive delene. 

Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS) versjon 20 ble benyttet for å hente ut data fra 

den prospektive delen av studien. 
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4 Resultater 

4.1 Retrospektiv gjennomgang - Giftinformasjonen 

Vaktpersonalet ved Giftinformasjonen registrerer alle henvendelser de får i sin egen 

henvendelsesdatabase (GISBAS), og henvendelser der risiko for foster eller brystbarn ble 

vurdert ble gjennomgått for perioden 2007 til 2012. I den følgende teksten omtales disse 

henvendelsene som henvendelser om gravide og ammende. For å kartlegge forgiftninger 

Giftinformasjonen får henvendelser om ble 1) uhell som medførte moderate eller alvorlige 

forgiftninger og 2) selvforskyldte eksponeringer og misbruk vurdert videre. 

4.1.1 Antall henvendelser 

I årene 2007 til 2012 var det til sammen 3128 henvendelser om gravide og ammende. Tabell 4 

viser henvendelser til Giftinformasjonen der gravide og ammende er eksponert, fordelt på de 

ulike årene. Etter 2008 har det vært en gradvis nedgang i antall henvendelser, men det var like 

mange henvendelser i 2012 som det var året før. Mens det i 2008 var 237 henvendelser 

angående legemiddeleksponeringer hos gravide og ammende, var dette antallet på 132 i 2012. 

Tabell 4 - Totalt antall henvendelser om gravide og ammende i perioden 2007-2012. 

År Totalt antall  

henvendelser 

Antall G/A* Andel (%) av totale  

antall henvendelser 

2007 39 788 555 1,4 % 

2008 41 074 643 1,6 % 

2009 39 868 527 1,3 % 

2010 38 863 526 1,4 % 

2011 39 702 439 1,1 % 

2012 39 169 438 1,1 % 

Totalt 238 464 3128 1,3 % 

*G/A (gravide eller ammende). 
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Figur 8 viser at hovedandelen (64,9 prosent, n=2027) av henvendelsene var om gravide 

kvinner. Henvendelser om ammende utgjorde 26,1 prosent (n=815), mens i 9,1 prosent av 

henvendelsene (n=286) var det ikke oppgitt i henvendelsesdatabasen om kvinnen var gravid 

eller ammet. Som beskrevet under avsnitt 3.2.1 må vaktpersonalet selv spesifisere i 

kommentarfeltet om kvinnen er gravid eller ammer. Den lille sirkelen i figuren viser 

fordelingen av gravide og ammende i perioden 9. mai 2011 til 31. mars 2013 (tiden for den 

prospektive studien). Som følge av den prospektive studien ble vaktpersonalet bevisste på å 

spesifisere hvilket alternativ som gjaldt kvinnen. 

 

 

Figur 8 – Den store sirkelen viser fordeling av gravide og ammende i henvendelser fra 2007 til 2012. Den lille 

sirkelen viser hvordan fordelingen var i tidsrommet for den prospektive studien. 

4.1.2 Hvorfor kontaktes Giftinformasjonen og hva slags råd gir 

vaktpersonalet? 

Vaktpersonalet legger systematisk inn informasjon om henvendelsene i Giftinformasjonens 

henvendelsesdatabase GISBAS. Dette er tidligere omtalt i avsnitt 3.2.1. To av parameterne 

som registreres her er hvorfor Giftinformasjonen kontaktes og hvilke råd som gis.  Av det 

totale antall henvendelser om graviditet og amming i perioden 2007 til 2012, var det 1656 
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henvendelser hvor det ble etterspurt generell informasjon om amming eller foster (52,9 

prosent). Generell informasjon betyr at henvendelsen kom i forkant av en eventuell 

eksponering, for eksempel hvis kvinnen lurte på om hun kunne male barnerommet eller farge 

håret under graviditet eller ammeperiode.  

Tabell 5 viser at henvendelsen dreide seg om akutte eksponeringer i 41,1 prosent (n=1287) av 

tilfellene, mens kroniske eksponeringer utgjorde kun 3,1 prosent (n=98). Henvendelser i 

kategorien «Annet» omfatter blant annet bivirkninger og interaksjoner.  

Tabell 5 – Årsaker til hvorfor Giftinformasjonen kontaktes om graviditet og amming. 

Type henvendelse Antall Prosent 

Generell informasjon om amming/foster 1656 52,9 % 

Akutt eksponering 1287 41,1 % 

Kronisk eksponering 98 3,1 % 

Annet 87 2,9 % 

Totalt 3128 100 % 

 

Henvendelsene kom fra allmennheten i 86,0 prosent (n=2691) av tilfellene. Helsepersonell 

var også en stor gruppe. Andre som tok kontakt var skoler og barnehager, arbeidsplasser og 

veterinærer.  

Som angitt overfor omhandler de fleste henvendelsene generell informasjon om amming eller 

foster. Dette gjenspeiler seg i de rådene vaktpersonalet gir. Som tabell 6 viser gav 

vaktpersonalet generelle svar om toksisitet i over halvparten av henvendelsene (51,1 prosent, 

n=1598), og mange av disse henvendelsene kom i forkant av eksponering. I 33,2 prosent 

(n=1038) av henvendelsene var det ikke påkrevd med behandling, eller behandling kunne 

foretas hjemme. Kun 2,9 prosent (n=84) ble anbefalt å oppsøke lege eller sykehus for 

behandling. Totalt ble 11,2 prosent (n=350) henvist videre til andre instanser. Svar under 

«Annet» innebefatter for eksempel henvendelser hvor innringer har fått beskjed om å ringe 

tilbake når de vet hvilket produkt rørlegger brukte på badet som luktet sterkt og som de derfor 

er bekymret for. Det kan også være at noen som ikke vet nok om eksponeringen ringer, og at 

vaktpersonalet dermed oppfordret den gravide eller ammende til å ringe selv.  



55 

 

Tabell 6 – Giftinformasjonens råd og svar ved henvendelser om gravide og ammende. 

Giftinformasjonens råd og svar Antall henvendelser Prosent 

Generelt svar om toksisitet* 1598 51,1 % 

Ingen behandling/behandling hjemme 1038 33,2 % 

Henvist annet sted 350 11,2 % 

Behandling hos lege/sykehus 84 2,9 % 

Annet 58 1,9 % 

Totalt 3128 100,3 % 

*Se forklaring i avsnitt 3.2.1 GISBAS. 

4.1.3 «Uhell» 

Henvendelser angående «uhell» ble gjennomgått for årene 2007-2012. Kun henvendelser der 

vaktpersonalet vurderte at det forelå en risiko for moderat eller alvorlig forgiftning ble 

inkludert. Dette ble gjort fordi det ved disse henvendelsene forelå en reell risiko for mor 

og/eller foster eller brystbarn. Det var ni slike henvendelser i perioden. Agens, mengde og 

risiko er angitt i vedlegg 7. 

Kvinnene i de aktuelle henvendelsene var i all hovedsak gravide (8 av 9). I den siste 

henvendelsen var det ikke oppgitt i henvendelsesdatabasen om kvinnen var gravid eller 

ammet. I fem av henvendelsene vurderte vaktpersonalet forgiftningsrisikoen til alvorlig, mens 

i fire av henvendelsene ble risikoen vurdert til moderat. Vaktpersonalet anbefalte behandling 

på sykehus eller hos lege ved åtte av henvendelsene, mens i den siste henvendelsen var ikke 

behandling nødvendig. I denne henvendelsen kan det imidlertid diskuteres om det reelt sett 

forelå en risiko for en moderat forgiftning. 

I seks av henvendelsene tilhørte agenset kategorien «gasser og kjemikalier», og hovedsakelig 

dreide dette seg om eksponering for rengjøringsmidler og branngasser. I to av henvendelsene 

var kvinnen eksponert for legemidler (paracetamol og tetrasyklin), mens den siste 

henvendelsen var om et huggormbitt.  
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4.1.4 «Selvforskyldt/misbruk»  

I perioden mellom 1. januar 2007 og 31. desember 2012 mottok Giftinformasjonen 64 

henvendelser der vaktpersonalet hadde angitt at årsaken var selvforskyldt eller skyldtes 

misbruk hos gravide og ammende. En oversikt over alle disse henvendelsene kan sees i 

vedlegg 8. 

Hvem kom henvendelsene fra, og hvem var henvendelsene om? 

Av de 64 henvendelsene angående selvforskyldte eksponeringer eller misbruk hos mor kom 

50 henvendelser fra helsepersonell (se tabell 7). Tabellen viser også at 13 henvendelser kom 

fra allmennheten.  

Tabell 7 - Hvem henvendte seg til Giftinformasjonen. 

Hvem Antall henvendelser 

Sykehus 35 

Lege/legevakt/AMK 15 

Allmennhet 13 

Offentlige etater 1 

Totalt 64 

 

I de fleste henvendelsene (n=53) var kvinnen gravid, mens i seks henvendelser ammet 

kvinnen. I de resterende fem henvendelsene var det ikke oppgitt om kvinnen var gravid eller 

ammet. Disse er merket som «ukjent» i kolonnen G/A (gravide/ammende) i vedlegg 8. 

Kvinnens trimester ved kontakt med Giftinformasjonen angående selvforskyldte 

eksponeringer eller misbruk hos mor er vist i figur 9. Av kvinnene med kjent trimester var det 

flest kvinner i første trimester. 
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Figur 9 – Kvinnens trimester ved kontakt med Giftinformasjonen. 

*«Ukjent» betyr at kvinnens trimester ikke er ført i henvendelsesdatabasen. Dette betyr ikke at vaktpersonalet 

ikke visste hvilket trimester kvinnen var i da eksponeringen skjedde. 

Agens i henvendelsene 

I de fleste henvendelsene var agenset legemidler (n=48) eller rusmidler (n=12) (se tabell 8). I 

tillegg var det syv henvendelser om eksponeringer av gasser eller kjemikalier. Hovedandelen 

av disse henvendelsene var rengjøringsprodukter som klorin, salmiakk, kraftvask, 

skyllemiddel, klesvaskepulver og toalettsåpe. I flere av henvendelsene var eksponeringen en 

blandingsforgiftning, der kvinnen ble eksponert enten for flere legemidler eller for både 

rusmidler og legemidler. 
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Tabell 8 – Agens i henvendelsene ved selvforskyldte eksponeringer eller misbruk hos mor. 

Agens Antall henvendelser 

Legemidler 48 

Rusmidler 12 

Gasser og kjemikalier 7 

Alternativ medisin 2 

Planter 1 

Annet 1 

Totalt 71* 

*Antallet skyldes at kvinnene kunne være eksponert for flere agens. 

Når legemidlene klassifiseres etter ATC-systemet (anatomisk terapeutisk kjemisk 

klassifisering), var det flest henvendelser innen ATC-gruppe «N» («Nervesystemet»). 

Eksponeringer med paracetamol forekom relativt hyppig (n=15). En oversikt over ATC-

grupper og eksempler på virkestoffer kan sees i tabell 9. 
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Tabell 9 – Legemidler involvert i henvendelser angående «selvforskyldt/misbruk» inndelt etter ATC-systemet. 

ATC-gruppe Eksempel på virkestoff Antall 

N - Nervesystemet  48 

 N02A – Opioider Kodein 5 

 N02B – Andre analgetika/antipyretika Paracetamol 15 

 N03A – Antiepileptika Lamotrigin, carbamazepin 2 

 N05A – Antipsykotika Chlorprothixen, flupentixol, aripiprazol, 

quetiapin 

5 

 N05B – Anxiolytika Diazepam, alprazolam 7 

 N05C – Hypnotika og sedativa Oxazepam, zopiclone, flunitrazepam, 

melatonin 

5 

 N06A – Antidepressiva Mianserin, citalopram, sertraline, 

escitalopram, fluoksetin 

9 

M – Muskler og skjelett  7 

 M01A – Antiinflammatoriske og antirevmatiske 

midler, ekskl. steroider 

Ibuprofen, diclofenac 7 

B – Blod og bloddannende organer  3 

 B01A – Antitrombotiske midler Heparin, warfarin 2 

 B03A – Jernpreparater Jern 1 

C – Hjerte og kretsløp  2 

 C03A – Low ceiling diuretika Bendroflumetiazid 1 

 C03D – Kaliumsparende midler Spironolacton 1 

R - Respirasjonsorganer  2 

 R06A – Antihistaminer til systemisk bruk Promethazin, alimemazin 2 

G - Urogenitalsystem og kjønnshormoner  1 

 G03A – Antikonseptiva, hormoner, systemiske Desogestrel/etinyløstradiol 1 

J – Antiinfektiva til systemisk bruk  1 

 J01C – Beta-laktamantibakterielle midler, 

penicilliner 

Pivmecillinam 1 

Totalt  64* 

*Antallet skyldes at kvinnene kunne være eksponert for flere legemidler. 

http://www.felleskatalogen.no/medisin/atc-register/G03A
http://www.felleskatalogen.no/medisin/atc-register/J01C
http://www.felleskatalogen.no/medisin/atc-register/J01C
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I gruppen «rusmidler» var det flere henvendelser om både alkohol, amfetamin og GHB (se 

tabell 10). Hos syv kvinner var det et blandingsmisbruk, der kvinnen hadde brukt enten flere 

rusmidler sammen eller kombinert legemidler og rusmidler. Det var ikke alltid kjent eksakt 

hvilket rusmiddel kvinnen var eksponert for, utover at det var et narkotisk stoff. 

Tabell 10 – Ulike rusmidler i henvendelser i gruppen «selvforskyldt/misbruk». 

Rusmiddel Antall henvendelser 

Alkohol 6 

Amfetamin 5 

GHB 2 

Kokain 1 

Heroin 1 

Hasj 1 

Ukjent 2 

Totalt* 18 

* Antallet skyldes at kvinnene kunne være eksponert for flere rusmidler. 

Risiko for forgiftning 

I totalt 26 av henvendelsene vurderte vaktpersonalet ved Giftinformasjonen at det var fare for 

eller etablert en moderat eller alvorlig forgiftning, mens det var fare for eller etablert en lett 

forgiftning i ni av henvendelsene (se tabell 11). I 22 av henvendelsene var det ikke mulig å 

vurdere risikoen ved eksponeringen. 
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Tabell 11 – Risikoen for forgiftning for henvendelsene i kategoriene «selvforskyldt/misbruk» og «uhell». 

Risikogruppe Antall henvendelser 

Fare for/etablert alvorlig forgiftning 14 

Fare for/etablert moderat forgiftning 12 

Fare for/etablert lett forgiftninger 9 

Forgiftning usannsynlig 6 

Symptom, ikke forgiftning 1 

Umulig å vurdere faren* 22 

Totalt 64 

*Jf. avsnitt 3.2.1 – GISBAS. 

Svar fra Giftinformasjonen 

I totalt 31 av henvendelsene anbefalte vaktpersonalet at kvinnen ble behandlet på sykehus 

eller hos lege (se tabell 12). I 20 av henvendelsene gav vaktpersonalet et generelt svar om 

toksisitet (jf. avsnitt 3.2.1 – GISBAS).  

Tabell 12 – Svarene fra Giftinformasjonen for henvendelsene i kategoriene «selvforskyldt/misbruk» og «uhell». 

Svar Antall henvendelser 

Behandling sykehus 27 

Generelt svar om toksisitet 20 

Ingen behandling/behandling hjemme 10 

Behandling lege 4 

Henvist annet sted 2 

Annet svar 1 

Totalt 64 
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4.2 Retrospektiv gjennomgang - STAMI 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, har en rådgivningstjeneste som bidrar til 

risikovurdering av arbeidsmiljø under graviditet. Her kan den gravide selv, arbeidsgiver, 

helsepersonell og andre få råd og veiledning. 

Antall henvendelser 

Henvendelser til STAMI knyttet til arbeidsmiljøet til gravide kvinner ble gjennomgått for 

årene 2006-2012. Det var totalt 566 slike henvendelser. Antall henvendelser har økt de siste 

årene, og antall henvendelser per år er vist i tabell 13. 

 Tabell 13 - Fordeling av henvendelser etter år. 

År Antall henvendelser Prosent 

2006 76 13,4 % 

2007 69 12,2 % 

2008 86 15,2 % 

2009 64  11,3 % 

2010 70 12,4 % 

2011 96 17,0 % 

2012 105 18,6 % 

Totalt 566 100,1 % 

 

Hvem omhandler henvendelsene og hvem tar kontakt med STAMI 

Henvendelsene til STAMI omhandlet eksponering hos gravide i over 80 prosent av tilfellene. 

I tillegg til henvendelser om gravide kvinner fikk også STAMI flere henvendelser om blant 

annet kvinner som planlegger graviditet, som ammer, om spontanaborter og om teratologi. 

Den største andelen av henvendelsene til STAMI kom fra arbeidsplassen til kvinnen og fra 

helsepersonell. «Arbeidsplassen» inkluderer henvendelser fra avdelinger for helse, miljø og 

sikkerhet, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmedisinsk avdeling og «helsepersonell» inkluderer 

blant annet lege, fastlege, jordmor (se tabell 14). Disse gruppene utgjorde til sammen 49,6 
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prosent (n=281) av henvendelsene. Den gravide eller ammende kvinnen tok selv kontakt i 

33,2 prosent (n=188) av henvendelsene. 

Kategorien «andre» i tabell 14 inneholder henvendelser fra blant annet myndigheter, 

arbeidergiver og media, og disse utgjør 11,8 prosent (n=67) av henvendelsene. Pårørende og 

kvinner som tok kontakt før graviditet utgjør 3,4 prosent (n=19) av henvendelsene. 

De 11 henvendelsene i kategorien «ukjent» er henvendelser fra tidlig i 2006, før 

henvendelsene begynte å bli loggført.  

Tabell 14 - Oversikt over hvem som tar kontakt. 

Hvem* Antall henvendelser Prosent 

Kvinnen selv (gravide/ammende) 188 33,2 % 

Arbeidsplassen 170 30,0 % 

Helsepersonell 111 19,6 % 

Før graviditet/ektefelle/pårørende 19 3,4 % 

Andre 67 11,8 % 

Ukjent 11 1,9 % 

Totalt 566 99,9 % 

*Klassifisering etter STAMIs eget system. 

Kommunikasjonen 

I 50,9 prosent (n=288) av henvendelsene var første kontakt med STAMI kontakt via e-post. I 

47,2 prosent (n=267) av henvendelsene foregikk kontakten per telefon. I de resterende 1,9 

prosent av tilfellene (n=11) var det ikke oppgitt hvilket kommunikasjonsmiddel som ble 

brukt. 

Yrker 

Det var stor variasjon i kvinnenes yrker. De yrkene som peker seg spesielt ut er helsepersonell 

og laboratorieansatte. Blant helsepersonell var det en stor andel som var ansatt på sykehus 

(blant annet leger og sykepleiere). 
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Eksempler på andre yrker utover helsepersonell og laboratorieansatte var off-shorearbeidere, 

frisører, kunstnere, butikkansatte, ansatte i barnehage og skole, sveisere, veterinær/dyrepleier 

og politi.  

Agens i henvendelsene 

Gruppen «gasser, kjemikalier og legemidler» er den desidert største gruppen med agens i 

henvendelsene, og utgjør 65,7 prosent (n=372). Denne gruppen omfavner alt av kjemikalier, 

gasser, løsemidler, maling, lakk, lim, støv, plantevernmidler og legemidler. Det var gjentatte 

spørsmål om blant annet xylen, toluen, styren og formalin.  

Av legemidler innenfor gruppen «gasser, kjemikalier og legemidler»  var det flest 

henvendelser om cytostatikahåndtering. Det var også henvendelser om antibiotika. Videre ble 

det spurt om risiko ved narkose- og lystgasser relativt hyppig, gjerne hos sykehusansatte.  

Arbeidstidsordninger var tema for 5,7 prosent (n=32) av henvendelsene, og blant annet var 

det spørsmål om nattarbeid og tilretteleggingsrutiner for gravide kvinner. 

Fysiske/ergonomiske belastninger og vold utgjorde 2,3 prosent (n=13) av henvendelsene. 

Med «mikroorganismer/biologiske agens» i tabell 15 menes sykdomsfremkallende bakterier 

og virus som HIV, tuberkulose og hepatitt. Det var også spørsmål om muggsopp. Disse 

henvendelsene utgjorde 3,2 prosent (n=18). 

En fullstendig oversikt over agens kan sees i tabell 15. De elleve ukjente henvendelsene er fra 

tidlig i 2006, før henvendelsene ble loggført.  
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Tabell 15 - Agens i henvendelsene til STAMI. 

Agens Antall henvendelser Prosent 

Gasser, kjemikalier og legemidler 372 65,7 % 

Arbeidstidsordninger 32 5,7 % 

Støy/vibrasjon 50 8,8 % 

Fysisk/ergonomisk belastning og vold 13 2,3 % 

Stråling 38 6,7 % 

Mikroorganismer/biologiske agens 18 3,2 % 

Annet 32 5,7 % 

Ukjent 11 1,9 % 

Totalt 566 100 % 

Tiltak og tilbakemeldinger til kvinnene 

Hoveddelen av svar STAMI gav var råd til risikovurdering.  Med dette menes toksikologisk 

vurdering av agens og innspill til dosevurderinger. STAMIs tjeneste baserer seg ikke på å 

gjøre hele risikovurderingen, men gir råd om hvordan risikovurderingen burde gjøres slik at 

de som formelt sett har ansvaret kan gjøre denne oppgaven på en best mulig måte. 

STAMI gav også råd og veiledning i prosessen rundt en risikovurdering og spesielt 

tilrettelegging av den gravides arbeidssituasjon. For eksempel kan STAMI gi tips om hvem 

som sitter med ansvaret i den aktuelle saken, eventuelle ressurspersoner som kan kontaktes, 

om skjemaer som kan benyttes, hjelpemidler som finnes og om regelverk.  

I noen av henvendelsene har STAMI henvist videre eller konsultert andre instanser som 

Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet (smitterisiko), RELIS, Arbeidstilsynet, Statens 

Strålevern (stråling) og bedriftshelsetjenesten i kvinnens bedrift.  
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4.3 Prospektiv del  

I den videre teksten presenteres data fra den prospektive studien ved Giftinformasjonen om 

risikooppfattelse hos gravide og ammende og effekten av skreddersydd kommunikasjon. I 

perioden fra studiens start 9. mai 2011 til den ble avsluttet 31. mars 2013 fikk vaktrommet 

totalt 634 henvendelser om graviditet og amming. Figur 10 er et flytskjema over 

henvendelsene i studien. Henvendelser i boksene som er farget vil bli spesielt omtalt. 

 

Figur 10 – Flytskjema over henvendelser i studien. 

*Kvinnene har enten selv trukket seg fra studien, eller blitt trukket fordi det ikke ble oppnådd kontakt. 
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I løpet av studieperioden ble 223 gravide og ammende inkludert til studien av vaktpersonalet, 

og 148 av disse kvinnene har fullført strukturert telefonintervju. De resterende 75 kvinnene 

har enten selv trukket seg fra studien eller blitt trukket fordi det ikke ble oppnådd kontakt. 

Selv om disse kvinnene trakk seg fra studien presenteres likevel resultatene om kvinnenes 

risikooppfattelse før rådgivning av Giftinformasjonen (del I). Totalt ble 365 henvendelser om 

graviditet og amming ekskludert som følge av eksklusjonskriteriene til studien (jfr. 3.3.1).  

De 46 henvendelsene som ble glemt ved studiens oppstart skyldtes noen misforståelser 

angående inklusjons- og eksklusjonskriterier, og at vaktpersonalet i noen tilfeller glemte å 

føre eksklusjonsskjemaer.  

4.3.1 Data innsamlet av vaktpersonalet ved henvendelse (del I) 

Vaktpersonalet ved Giftinformasjonen har i studieperioden totalt fylt ut 588 skjemaer (skjema 

Ia og skjema Ib) om inklusjon eller eksklusjon av gravide og ammende. Av disse var 430 

henvendelser (73,1 prosent) om graviditet og 152 henvendelser (25,9 prosent) om amming. I 

tillegg kom det seks henvendelser i forkant eller etterkant av graviditet/ammeperiode. Tabell 

16 viser hvilket trimester de gravide befant seg i ved kontakt med Giftinformasjonen. 

Tabell 16 – Den gravides trimester ved kontakt med Giftinformasjonen. 

Trimester Antall kvinner Prosent 

1.trimester 117 39,5 % 

2.trimester 92 31,1 % 

3.trimester 87 29,4 % 

Totalt 296 100 % 

Ukjent trimester 134  

Totalt 430  
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Brystbarnets alder ved henvendelse til Giftinformasjonen var i over 40 prosent av tilfellene tre 

måneder eller yngre (se tabell 17). 

Tabell 17 – Brystbarnets alder ved kontakt med Giftinformasjonen. 

Brystbarnets alder Antall barn Prosent 

≤ 3 måneder 52 45,2 % 

> 3 måneder - 6 måneder 35 30,4 % 

> 6 måneder – 1 år 22 19,1 % 

>1 år 6 5,2 % 

Totalt 115 99,9 % 

Ukjent alder 37  

Totalt 152  

 

Agens i gruppene «teknisk-kjemiske produkter» (52,0 prosent) og «legemidler» (32,0 prosent) 

utgjorde en stor del av henvendelsene til Giftinformasjonen. I de resterende henvendelsene 

(merket «annet» i tabell 18) var henvendelsene blant annet om næringsmidler, rusmidler, bitt 

og stikk, planter, bær og sopp, vitaminer og mineraler, mikroorganismer/smitte og alternativ 

medisin. 

Tabell 18 – Agens i henvendelsene inndelt i hovedgrupper. 

Agens Antall henvendelser Prosent 

Teknisk-kjemiske produkter 306 52,0 % 

Legemidler 188 32,0 % 

Annet 94 16,0 % 

Totalt 588 100 % 
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Vaktpersonalet ble bedt om å angi hvor lang tid samtalen tok for hver henvendelse. I nesten 

80 prosent av henvendelsene varte samtalene 10 minutter eller mindre (se tabell 19). 

Tabell 19 – Samtaletid til henvendelser i studien. 

Tid på samtale Antall henvendelser Prosent 

0-2 minutter 23 5,8 % 

>2-4 minutter 78 19,5 % 

>4-6 minutter 69 17,3 % 

>6-8 minutter 70 17,5 % 

>8-10 minutter 74 18,5 % 

>10 minutter 85 21,3 % 

Totalt 399 99,9 % 

Ukjent tid 189  

Totalt 588  

Inklusjon  

I løpet av studieperioden ble 165 gravide og 58 ammende inkludert i studien (totalt 223 

kvinner). Av disse ble 175 kvinner inkludert før rådgivning (skjema Ia, vedlegg 1), mens de 

resterende 48 kvinnene ble inkludert underveis i samtalen (skjema Ib, vedlegg 2). For at 

studiepopulasjonen skulle bli større, ble resultatene fra både del Ia og del Ib analysert 

sammen.  

I alt 161 av de gravide svarte på hva de trodde bakgrunnsrisikoen ved en graviditet var. Totalt 

54,0 prosent av kvinnene oppgav en for lav eller for høy bakgrunnsrisiko (se tabell 20). Seks 

kvinner oppgav at de trodde bakgrunnsrisiko ved graviditet var «0».  
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Tabell 20 – Gravides angivelse av størrelse på bakgrunnsrisiko. 

Bakgrunnsrisiko Antall kvinner Prosent 

<2 62 38,5 % 

2-5 74 46,0 % 

>5 25 15,5 % 

Totalt 161* 100 % 

*Antallet skyldes at fire kvinner ikke besvarte spørsmålet. 

Totalt 224 kvinner oppgav en egen score for sin risikooppfattelse med hensyn til aktuelt 

agens/eksponering før de fikk råd av vaktpersonalet. Det ble benyttet en skala fra 0-10, der 

«0» var «ingen risiko for barnet» og «10» var «svært stor fare for skadelig effekt hos barnet». 

Ni gravide og tre ammende svarte at eksponeringen ikke medførte noen fare for barnet (score 

«0»). Hovedandelen av de gravide (73,9 prosent, n=122) og ammende (76,3 prosent, n=45) 

oppga en risikoscore i intervallet 1-5 (se figur 11). 

 

Figur 11 – Risikooppfattelsen til gravide og ammende før rådgivning.  
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Eksklusjon 

I alt 365 henvendelser ble ekskludert fra studien. De fleste ble ekskludert fordi pårørende 

ringte Giftinformasjonen på vegne av den gravide eller ammende. Andre grunner til 

eksklusjon var etisk/faglig vurdering av vaktpersonalet, henvendelser fra helsepersonell eller 

at kvinnen selv ikke ønsket å delta i studien. En fullstendig oversikt over eksklusjonsgrunner 

kan sees i tabell 21. 

Tabell 21 – Årsaker til eksklusjon i studien. 

Årsak til eksklusjon Antall henvendelser Prosent 

Pårørende/venner ringer inn på vegne av kvinnen 120 30,3 % 

Annet, etter etisk/faglig skjønn 59 14,9 % 

Kvinnen ønsker ikke delta 51 12,9 % 

Henvist til annen instans 48 12,1 % 

Henvendelse fra helsepersonell  44 11,1 % 

Stor pågang på telefonen, kø 35 8,8 % 

Glemte å inkludere  27 6,8 % 

Selvskading hos mor 4 1,0 % 

Kvinnen er inkludert tidligere 4 1,0 % 

Akutt legebehandling hos mor 4 1,0 % 

Totalt 396* 99,9 % 

*Antallet skyldes at vaktpersonalet har påført mer enn ett eksklusjonskriterium ved 31 henvendelser. 

Av de 48 henvendelsene som ble henvist videre til andre instanser, ble flest henvist videre til 

legevakt/fastlege/spesialist (nesten 40 prosent) og STAMI (25 prosent). Tabell 22 viser en 

oversikt over hvilke instanser innringerne ble henvist til. 
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Tabell 22 – Instanser innringerne ble henvist videre til. 

Henvist videre Antall Prosent 

Legevakt/fastlege/spesialist 21 37,5 % 

STAMI 14 25,0 % 

Mattilsynet 7 12,5 % 

Arbeidstilsynet 4 7,1 % 

Folkehelsen 4 7,1 % 

RELIS 3 5,4 % 

Helsedirektoratet 1 1,8 % 

Ikke oppgitt sted 2 3,6 % 

Totalt 56* 100 % 

*Antallet skyldes at åtte kvinner ble henvist videre til flere instanser. 

Vaktpersonalets vurderinger og kildebruk 

Vaktpersonalet scoret sin egen oppfattelse av risikoøkningen som eksponeringen utgjorde (ut 

over bakgrunnsrisiko) ved hver henvendelse. Vaktpersonalet scoret også risikoen de formidlet 

til innringeren. I totalt 70,4 prosent av henvendelsene (n=414), scoret vaktpersonalet risikoen 

til «0» (se figur 12). 
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Figur 12 – Vaktpersonalets risikoscore i henvendelsene (n=588). 

*Vaktpersonalet anga ikke risikoscoren som en tallverdi. 

 

I tillegg til å vurdere risikoen i det enkelte tilfellet, oppgav også vaktpersonalet hvordan de 

opplevde kommunikasjonen med innringer. Totalt 531 henvendelser ble vurdert med hensyn 

til kommunikasjon. I 92,5 prosent (n=491) oppgav vaktpersonalet at kommunikasjonen var 

«som vanlig», altså ingen ekstra utfordringer. I en liten del av henvendelsene (n=40) oppgav 

vaktpersonalet at kommunikasjonen hadde vært «vanskelig» (utfordrende) eller «svært 

vanskelig» (svært utfordrende). Grunner til at kommunikasjonen var vanskeligere enn normalt 

var for eksempel språkvansker og særs engstelige innringere. Tabell 23 viser hvordan 

vaktpersonalet opplevde kommunikasjonen. 

Tabell 23 – Vaktpersonalet opplevelse av kommunikasjon med innringer. 

Kommunikasjon Antall henvendelser Prosent 

Som normalt 491 92,5 % 

Utfordrende 36 6,8 % 

Svært utfordrende 4 0,8 % 

Totalt 531* 100,1 % 

*Antallet skyldes at vaktpersonalet ikke har vurdert kommunikasjonen i alle henvendelsene. 
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Vaktpersonalet oppgav hvilke kilder de benyttet i forbindelse med henvendelsen. Tabell 24 

viser hvilke kilder vaktpersonalet benyttet. I 35,4 prosent av henvendelsene brukte 

vaktpersonalet innarbeidet kunnskap, og i de resterende samtalene brukte vaktpersonalet en til 

fem kilder.  

Når det gjelder den innarbeidede kunnskapen ble denne hyppigst brukt ved henvendelser om 

maling og lakk (62 henvendelser) samt henvendelser om vaskemidler (51 henvendelser). 

Typiske vaskemidler var ammoniakk («salmiakk») og hypokloritt («klorin»). Ved 

eksponering for legemidler brukte vaktpersonalet innarbeidet kunnskap i 19 av disse 

henvendelsene (n=188). Andre agens hvor vaktpersonalet hyppig brukte innarbeidet kunnskap 

var gasser/brannrøyk, planter, sopp og næringsmidler.  
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Tabell 24 – Informasjonskilder brukt under rådgivning. 

Kilder Antall Prosent 

Bruk av innarbeidet kunnskap 273 35,4 % 

Norsk legemiddelhåndbok 121 15,7 % 

Interne kilder ved Giftinformasjonen 121 15,7 % 

1. GISBAS 

2. Intern diskusjon 

3. Dokumenter fra den svenske giftinformasjonssentralen 

4. Bakvakt 

5. Internt arkiv (Kardex) 

69 

27 

14 

10 

1 

 

Standard teratologioppslagsverk 62 8,0 % 

1. Drugs during pregnancy and lactation (Schaefer et al.) 

2. Drugs in pregnancy and lactation (Briggs) 

3. Medication and mothers milk (Hale) 

4. Maternal-Fetal toxicology (Koren) 

5. Catalog of teratogenic agents (Shepard) 

6. Checically Induced Birth defects (Schardein) 

7. TERIS – Teratogen Information System 

8. The Complete Guide to Everyday Risks in Pregnancy and Breastfeeding 

26 

18 

7 

5 

2 

2 

1 

1 

 

Nettsider 40 5,2 % 

1. Janusinfo.se 

2. helsenorge.no/helsedir.no 

3. RELIS 

19 

16 

5 

 

Felleskatalogen/SPC/FASS 37 4,8 % 

Informasjon fra teratologiinformasjonstjenester 32 4,2 % 

1. Motherrisk perm 

2. OTIS 

26 

6 

 

Eksterne toksikologidatabase 36 4,7 % 

1. Poisindex 

2. ChemKnowledge 

3. Chemical index 

4. Helsebiblioteket 

5. Micromedex healthcare series 

6. Toxbase 

19 

5 

1 

3 

2 

6 

 

Produktinformasjon/-datablad 15 1,9 % 

1. HMS datablad 

2. Produktinformasjonsbanken (pib.no) 

3. Stofflisten (klif.no) 

4. Produsentinformasjon (etikett/beholder) 

11 

2 

1 

1 

 

Informasjon om urtemedisiner, sopp 6 0,8 % 

1. Bruk av urtemedisin hos gravide og ammende (G.C.Havnen) 

2. Herbal Medicines (Barnes et al.) 

3. Herbal medicine in pregnancy and lactation (Mills, Koren et al.) 

4. Soppbok 

1 

2 

2 

1 

 

Teratologidatabaser 3 0,4 % 

1. Reprotox 3  

Andre oppslagsverk 25 3,2 % 

1. Internett 

2. PubMed 

3. Martindale 

4. The Pesticide Manual  

5. Annet 

9 

1 

3 

1 

11 

 

Totalt antall kilder 771 100 % 



76 

 

4.3.2 Strukturert telefonintervju (del IIa) 

I løpet av studieperioden inkluderte vaktpersonalet 223 kvinner til studien. Av disse 

gjennomførte 148 kvinner det strukturerte telefonintervjuet. I det følgende blir det presentert 

data fra denne delen av studien. Totalt ble 123 kvinner inkludert før de fikk råd, de resterende 

ble inkludert underveis i samtalen. Syttifem kvinner trakk seg selv fra studien eller det ble 

ikke oppnådd kontakt. 

En fullstendig oversikt over alle gravide (n=108) og ammende (n=40) som deltok i denne 

delen av studien kan sees i henholdsvis vedlegg 9 og vedlegg 10. Her oppgis agens, 

risikooppfattelse før og etter, risikoreduksjon, bakgrunnsrisiko og vaktens risikooppfattelse 

for hver enkelt henvendelse. 

Kvinnene i studien ble i hovedsak ringt opp første gang innen 3 dager etter henvendelse til 

Giftinformasjonen. Det kunne være vanskelig å få tak i kvinnene, og i tabell 25 er det angitt 

når de strukturerte telefonintervjuene (del IIa) ble gjennomført. Lengste tid mellom 

hevendelse til Giftinformasjonen og intervjuet var 49 dager. Ca. ⅓ av kvinnene gjennomførte 

telefonintervjuet innen tre dager, og nesten 75 prosent av kvinnene ble intervjuet innen det 

hadde gått ti dager.  

Tabell 25 – Antall dager mellom henvendelse til Giftinformasjonen og telefonintervju. 

Dager etter henvendelsen Antall henvendelser Prosent 

1-3 dager 46 31,1 % 

4-10 dager 63 42,6 % 

11-15 dager 19 12,8 % 

> 15 dager 20 13,5 % 

Totalt 148 100 % 
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Sosiodemografiske data 

Kvinnene som deltok i studien var i alderen 21 til 43 år, og over 90 prosent var gift eller 

samboer. Det var omtrent like mange førstegangsfødende som flergangsfødende med i 

studien. 

Tolv kvinner (8,1 prosent) hadde et annet morsmål enn norsk, og morsmålene til disse 

kvinnene var amerikansk, berbisk, engelsk (2 kvinner), filippinsk, japansk, persisk/engelsk, 

spansk, svensk (2 kvinner) og vietnamesisk. En kvinne oppgav ikke morsmålet sitt. 

Sosiodemografiske data for kvinnene i studien er gjengitt i tabell 26. 
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Tabell 26 – Sosiodemografiske data til alle kvinnene i studien (n=148). 

Sosiodemografiske data Antall kvinner Prosent 

 Gravid  108  73,0 % 

 Ammende  40 27,0 % 

Kvinnens alder    

 Median 32   

 Spredning 21-43   

Sivilstatus    

 Gift eller samboer  137 92,6 % 

 Annet  11 7,4 % 

Paritet*    

 Førstegangsfødende  70 47,6 % 

 Flergangsfødende  77 52,4 % 

Utdanning    

 9-årig grunnskole   2 1,4 % 

 3-årig videregående skole  22 14,9 % 

 Høyskole  65 43,9 % 

 Universitet  52 35,1 % 

 Annen utdannelse  7 4,7 % 

Arbeidssituasjonen når kvinnen ble gravid    

 Student  15 10,1 % 

 Hjemmeværende  3 2,0 % 

 Trygd  6 4,1 % 

 Helsefaglig arbeid  35 23,6 % 

 Annet lønnet arbeid  81 54,7 % 

 Annet  8 5,4 % 

Morsmål    

 Norsk  136 91,9 % 

 Annet  12 8,1 % 

Gravid (n=108)    

 1. trimester  30 27,8 % 

 2. trimester  42 38,9 % 

 3. trimester  36 33,3 % 

Ammende (n=40)     

 Fullammer  19 47,5 % 

 Ammer og gir morsmelkerstatning  6 15,0 % 

 Ammer og gir vanlig mat  15 37,5 % 
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Oppfattelse av risiko etter rådgivning 

I telefonintervjuet fikk kvinnene spørsmål om hvordan de oppfattet risikoen etter rådgivning 

av vaktpersonalet. Skalaen som ble brukt var fortsatt 0-10, hvor «0» var «ingen risiko for 

barnet» og «10» var «sikker skadelig effekt hos barnet». De gravide og ammende svarte 

henholdsvis 1,2 og 1,7 i snitt. Figur 13 viser at 47 gravide og 14 ammende scoret «0» på 

risikooppfattelse etter rådgivningen. 

  

Figur 13 – Risikooppfattelsen hos gravide (n=108) og ammende (n=39) etter rådgivning.  

Data fra en ammende kvinne mangler. 

Risikooppfattelsen til de gravide før og etter rådgivning er vist på figur 14. Kvinnene brukte 

hele skalaen. De gravide ble videre inndelt i grupper etter risikoscore før rådgivning (lav 

score 0-2 (gul), moderat score > 2-6 (oransje), høy score >6-10 (rød)). Gjennomsnittlig 

risikoreduksjonen for hver av gruppene er vist med blå piler. De gravide i gruppen med høy 

score hadde den største risikoreduksjonen (reduksjon på 72,4 prosent). Etter rådgivning oppga 

tolv kvinner (11,1 prosent) en risikoscore på over «2».  
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Figur 14 – Gravides risikooppfattelse før og etter rådgivning (score etter råd i parentes), samt gjennomsnittlig 

risikoreduksjon (blå piler) for lav, moderat og høy score før rådgivning. 
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For ammende var risikooppfattelsen også spredt utover hele skalaen fra «0» til «10». De 

ammende ble også som de gravide inndelt i grupper for lav, moderat og høy score på 

risikooppfattelse (tilsvarende inndeling) (se figur 15). Gjennomsnittlig risikoreduksjonen i 

hver gruppe er vist med blå piler. Kvinnene med moderat risikooppfatning før rådgivning 

hadde den største risikoreduksjonen, med 61,9 prosent. Etter rådgivning anga ti kvinner (25,0 

prosent) en risikooppfattelse på over «2». 
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Figur 15 - Ammendes risikooppfattelse før og etter rådgivning (score etter råd i parentes), samt gjennomsnittlig 

risikoreduksjon (blå piler) for lav, moderat og høy score før rådgivning.  
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Vaktpersonalet scoret også sin egen risikooppfattelse ved kvinnenes eksponeringer. I de 

tilfellene hvor vaktpersonalet anga at eksponeringen var forbundet med en liten risiko 

(høyeste risikoøkning var angitt til 2 prosent), ble den gjennomsnittlige risikoreduksjon 

betydelig lavere enn der vaktpersonalet vurderte at eksponeringen ikke innebar noen risiko 

(score «0») (se tabell 27). 

Tabell 27 – Gravide og ammendes gjennomsnittlige risikoreduksjon når vaktpersonalets anser at det foreligger 

«risiko» samt «ingen risiko». 

 «Risiko»  «Ingen risiko» 

Gravid
# 41,1 % (n=13) 71,3 % (n=94) 

Ammende*
# 24,0 % (n=5) 62,1 % (n=32) 

*Tre kvinner anga ikke risikooppfattelsen som et tall, og en kvinne anga risikooppfattelse for to agens.  
#
I et tilfelle scoret ikke vaktpersonalet sin egen risikooppfattelse. 

 

Når det gjelder risikoreduksjonen hos kvinner som ringte til Giftinformasjonen med generelle 

spørsmål i forkant av en eksponering sammenlignet kvinner som henvendte seg om en 

eksponering som allerede hadde skjedd, er risikoreduksjonen i sistnevnte gruppe størst (se 

tabell 28). 

Tabell 28 – Gjennomsnittlig risikoreduksjon for gravide og ammende ved henvendelser i forkant og etter 

eksponering. 

 I forkant av eksponering 

(generelle spørsmål) 

Etter eksponering 

Gravid 46,4 % (n=25) 72,8 % (n=83) 

Ammende* 24,5 % (n=6) 63,0 % (n=32) 

 *Tre kvinner anga ikke risikooppfattelsen som et tall, og en kvinne anga risikooppfattelsen sin for to agens. 

Utover faktorene nevnt over har ikke studien kunne kartlegge noen klare faktorer som 

medvirket til lavere eller høyere risikooppfattelse eller risikoreduksjon hos kvinnene. 

Informasjon i forbindelse med henvendelsen 

Under det strukturerte telefonintervjuet ble kvinnene spurt om de hadde oppsøkt andre 

informasjonskilder i forkant og etterkant av kontakt med Giftinformasjonen. Totalt 29 kvinner 

(19,6 prosent) svarte at de hadde brukt Giftinformasjonen som eneste kilde til informasjon, og 

119 kvinner (80,4 prosent) hadde skaffet seg annen informasjon i forkant av henvendelsen til 
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Giftinformasjonen. Internett var den desidert mest brukte informasjonskilden, etterfulgt av 

lege/legevakt (se tabell 29).  

Tabell 29 – Informasjonskilder oppsøkt i forkant av kontakt med Giftinformasjonen. 

Informasjonskilder i forkant av  

kontakt med Giftinformasjonen 

Antall Prosent 

Internett 76 43,9 % 

Lege/legevakt 31 17,9 % 

Felleskatalogen/pakningsvedlegg 25 14,5 % 

Produsent/datablad 16 9,2 % 

Familie/venner 12 6,9 % 

Jordmor/helsestasjon 6 3,5 % 

Apotek 2 1,2 % 

Annet 5 2,9 % 

Totalt 173* 100 % 

*Antallet skyldes at 41 kvinner benyttet seg flere informasjonskilder. 

Etter henvendelsen til Giftinformasjonen var det 18,2 prosent av kvinnene (n=27) som valgte 

å oppsøke andre informasjonskilder. Som tabell 30 viser, var internett den mest brukte kilden 

også i etterkant av rådgivning.  

Tabell 30 – Informasjonskilder oppsøkt i etterkant av kontakt med Giftinformasjonen. 

Informasjonskilder i etterkant av  

kontakt med Giftinformasjonen 

Antall 

Internett 11 

Lege/legevakt 7 

Produsent/datablad 5 

Familie/venner 3 

Jordmor/helsestasjon 2 

Annet 7 

Totalt 35* 

*Antallet skyldes at syv kvinner benyttet seg av flere informasjonskilder.  
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Kvinnene ble spurt om hvordan de ville opplevd det hvis de hadde blitt henvist videre til lege 

eller jordmor uten at vaktpersonalet svarte på henvendelsen deres. Totalt svarte 70 prosent av 

kvinnene at de da ville blitt mer engstelig og bekymret enn de var i utgangspunktet. For 17 

kvinner ville det ikke hatt noen betydning. Fjorten kvinner oppgav at de ville ha følt seg mer 

trygge (se tabell 31).  

Tabell 31 – Kvinnenes tanker rundt det å bli henvist videre til lege/jordmor uten å få svar.  

Henvist lege/jordmor uten å få svar  

på henvendelsen 

Antall kvinner Prosent 

Hadde blitt mer engstelig og bekymret 102 69,4 % 

Hadde ikke hatt noen betydning 17 11,6 % 

Hadde blitt mer trygg 14 9,5 % 

Usikker 11 7,4 % 

Både og 3 2,0 % 

Totalt 147* 99,9 % 

*En kvinne svarte ikke på spørsmålet. 

Bruk av legemidler under graviditet og ammeperioden 

Kvinnene ble spurt om de hadde brukt reseptfrie legemidler under graviditet eller 

ammeperiode. I alt 76,4 prosent av kvinnene (n=113) svarte at de hadde brukt ett eller flere 

reseptfrie legemidler (se tabell 32). Preparater som inneholdt paracetamol ble hyppigst brukt. 

I alt brukte 56,1 prosent (83 kvinner) to eller flere reseptfrie legemidler. 
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Tabell 32 – Reseptfrie legemidler benyttet under graviditet og ammeperiode. 

Reseptfrie legemidler Antall Prosent 

Smertestillende med innhold av paracetamol 98 35,6 % 

Midler mot halsbrann og sure oppstøt 46 16,7 % 

Nesespray mot forkjølelse 40 14,5 % 

Smertestillende og betennelsesdempende  21 7,6 % 

Midler mot forstoppelse 15 5,5 % 

Midler mot allergi 12 4,5 % 

Slimløsende og hostedempende midler 11 4,0 % 

Naturmidler 10 3,6 % 

Kvalmestillende- og reisesyketabletter 6 2,2 % 

Annet 16 5,8 % 

Totalt 275* 100 % 

*Antallet skyldes at flere kvinner benyttet flere enn ett legemiddel under graviditet og ammeperiode. 

I alt 48,0 prosent av kvinnene (n=71) oppgav også at de hadde brukt legemidler på resept 

under graviditet eller ammeperiode, enten ved dette eller ved tidligere svangerskap.   

Nesten 80 prosent (79,7 prosent, n=118) av kvinnene oppgav at de bevisst hadde valgt å 

unngå å bruke et legemiddel. Av kvinnene som bevisst hadde unnlatt å bruke et legemiddel, 

var det 42 kvinner (35,6 prosent) som hadde gjort dette i samråd med lege. Hos de kvinnene 

som hadde kuttet ut legemidler uten å rådføre lege, ble NSAIDs og preparater med 

paracetamol oftest unngått (tabell 33). 
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Tabell 33 – Legemidler kvinnene unngikk uten å rådføre lege. 

Legemidler som ble unngått Antall 

NSAID’s  44 

Paracetamol 39 

Nesespray mot forkjølelse 9 

Midler mot allergi 6 

Sterke smertestillende 5 

Hostedempende midler 5 

Smertestillende (ikke definert preparat) 4 

Midler mot angst og depresjon 4 

Midler mot astma (inhalasjon) 4 

Sovemedisin 4 

Midler mot migrene 3 

Midler mot kvalme 3 

Hostedempende med innhold av etylmorfin 3 

Syrenøytraliserende 2 

Naturmidler 2 

Antibiotika  2 

Kortisonpreparater 2 

Hårolje med salisylsyre, 5 % 1 

D-vitaminkrem 1 

Tamiflu 1 

Betablokker (Sotalol) 1 

Totalt 145* 

 *Antallet skyldes at flere kvinner har unnlatt flere legemidler. 

Ca. ⅓ av kvinnene (30,4 prosent, n=45) svarte at de bevisst hadde valgt å ikke bruke et 

legemiddel som de hadde fått anbefalt av lege eller redusert dosen på et slikt legemiddel. 
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Informasjon fra myndighetene til gravide 

Til sammen 45,3 prosent av kvinnene (n=67) synes informasjonen fra myndighetene om ulike 

eksponeringer generelt var «svært bra» eller «bra». I alt 51 kvinner svarte at informasjonen 

var «både og», og 20 kvinner synes informasjonen var «dårlig» eller «svært dårlig». Ti 

kvinner svarte «vet ikke» og en kvinne svarte ikke på dette spørsmålet. 

Med hensyn til bruk av alkohol under graviditeten, svarte 90 prosent av kvinnene (89,9 

prosent, n=133) at de har nulltoleranse. Syv kvinner svarte at de hadde drukket noe eller kom 

til å smake alkohol under svangerskapet. De resterende åtte kvinnene svarte «vet ikke». 

Kvinnene var i all hovedsak fornøyd med myndighetenes alkoholkampanje overfor gravide, 

og 75,0 prosent (n=111) svarte at kampanjen er «svært bra» eller «bra». Flere av kvinnene 

trakk frem animasjonsfilmen fra Helsedirektoratet i en TV-reklame som spesielt fengende og 

lett å huske. Elleve kvinner svarte at kampanjen var «dårlig» eller «svært dårlig». Totalt 14 

kvinner svarte «både og» og tolv kvinner svarte «vet ikke» på spørsmålet. 

Influensa og influensavaksine 

Kvinnene var lite fornøyd med myndighetenes informasjon om influensa og influensavaksine 

med hensyn til graviditet. Kun 21 kvinner synes informasjonen fra myndighetene var «svært 

bra» eller «bra». Derimot synes 57 kvinner at informasjonen var «dårlig» eller «svært dårlig». 

I alt 26 kvinner svarte at informasjonen var «både og», og 44 kvinner svarte «vet ikke».  

Under det strukturerte telefonintervjuet fikk kvinnene spørsmål om de hadde noen tanker 

rundt influensavaksine med hensyn til graviditet (åpent spørsmål). Selv om det ikke ble spurt 

direkte om dette av studiepopulasjonen, uttrykte 53,4 prosent (n=79) av kvinnene at de ikke 

ønsket å ta vaksinen. Tolv kvinner sa også at de heller vil ha influensa enn å ta vaksinen. 

Tabell 34 viser et utvalg av innholdet i kvinnenes utsagn. 
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Tabell 34 – Kvinnenes tanker om influensavaksine med hensyn til graviditet (n=148). 

Tanker om influensavaksine Antall (%) 

Uttrykker konkret at hun ikke vil ta vaksinen 79 (53,4 %) 

Manglende dokumentasjon 16 (10,8 %) 

Redd for sykdom/bivirkninger 13 (8,8 %) 

Fore lite/manglende informasjon 13 (8,8 %) 

Vil heller ha influensa 12 (8,1 %) 

Følger vaksineråd/råd fra lege/ tar den hvis nødvendig 20 (13,5 %) 

«Ikke tenkt over» 22 (14,7 %) 

 

I nettskjemaet skulle kvinnene angi på en skala fra 0-10 hvor «0» er «ikke skadelig» og «10» 

er «svært skadelig» hvor farlig de trodde blant annet influensavaksinen var for det ufødte 

barnet (se også avsnitt 4.3.3). Figur 16 viser fordelingen av kvinnenes svar på skala 0-10. 

Kvinnenes gjennomsnittlige score var 6,47. 

 

Figur 16 – Kvinnenes risikoscore for influensavaksine med hensyn til graviditet (n=97). 
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Spørsmål relatert til Giftinformasjonen som tjeneste 

På spørsmål om hvor kvinnene hadde hørt om Giftinformasjonen, svarte de fleste at de 

henholdsvis hadde hørt om Giftinformasjonen gjennom jobb (30 kvinner), internett (26 

kvinner), helsesøster/jordmor (26 kvinner) og familie/venner (26 kvinner). Tabell 35 viser en 

oversikt over hvor kvinnene hadde hørt om Giftinformasjonen. Flere kvinner anga flere valg. 

Tabell 35 – Hvor kvinnene hadde hørt om Giftinformasjonen. 

Hørt om Giftinformasjonen Antall kvinner Prosent 

Via jobb 30 15,1 % 

Internett 26 13,1 % 

Helsesøster/jordmor 26 13,1 % 

Familie/venner 26 13,1 % 

Brosjyrer 19 9,5 % 

Lege/legevakt/113 16 8,0 % 

Media 10 5,0 % 

Pakningsvedlegg/Felleskatalogen 8 4,0 % 

Emballasje/etikett 5 2,5 % 

Annet 18 9,0 % 

Vet ikke 15 7,5 % 

Totalt* 199* 99,9 % 

*Antallet skyldes at 45 kvinner svarte to eller flere alternativer. 

Kvinnene fikk videre spørsmål om hvordan de kom på å ringe Giftinformasjonen i den 

aktuelle situasjonen de var i. Over 40 prosent svarte at de ringte fordi det var 

Giftinformasjonen som best kunne svare på spørsmålet deres. Andre hyppige oppgitte årsaker 

var at kvinnen hadde funnet nummeret på internett eller blitt tipset av familie eller venner (se 

tabell 36). 

  



91 

 

Tabell 36 – Hvordan kvinnene kom på å ringe Giftinformasjonen i den aktuelle situasjonen. 

Hvordan kvinnene kom på å ringe Giftinformasjonen Antall kvinner Prosent 

Giftinformasjonen kan best svare på dette 61 41,5 % 

Informasjon funnet på internett 25 17,0 % 

Råd fra familie/venner 16 10,9 % 

Henvist fra legevakt 12 8,2 % 

Råd fra lege/jordmor/helsesøster 11 7,5 % 

Funnet informasjon i pakningsvedlegg/Felleskatalogen 10 6,8 % 

Plakater og brosjyrer fra Giftinformasjonen 5 3,4 % 

Informasjon på emballasje eller fra produsent 4 2,7 % 

Stengt på legekontoret 3 2,0 % 

Totalt 147* 100 % 

*En kvinne svarte ikke på spørsmålet. 

Totalt oppgav 142 kvinner (96,6 prosent) at de syntes informasjonen de fikk fra 

Giftinformasjonen var lett å forstå. To kvinner «både og» og tre kvinner svarte «nei» på dette 

spørsmålet.  

I alt 144 kvinner (98,0 prosent) oppfattet møtet med Giftinformasjonen som tillitsvekkende, 

og totalt 97,3 prosent av kvinnene (n=143) oppgav at de ville brukt Giftinformasjonen på nytt 

ved lignende spørsmål. Kvinnene fikk også spørsmål om hvordan de vurderte å bruke 

tjenesten ved Giftinformasjonen ved tilsvarende spørsmål, sammenlignet med vanlig 

konsultasjon hos lege eller hos jordmor. Totalt oppgav 66,0 prosent av kvinnene (n=97) at de 

ville brukt Giftinformasjonen ved lignende spørsmål (se tabell 37). Tjueto kvinner (15,0 

prosent) ville både brukt Giftinformasjonen og lege/jordmor.  
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Tabell 37 – Hvordan kvinnene vurderte å bruke Giftinformasjonen ved lignende spørsmål, sammenlignet med 

vanlig konsultasjon hos lege eller jordmor. 

Ved lignende spørsmål Antall kvinner Prosent 

Ville brukt Giftinformasjonen  97 66,0 % 

Ville brukt både Giftinformasjonen og lege/jordmor 22 15,0 % 

Ville brukt lege/jordmor 14 9,5 % 

Ville brukt Giftinformasjonen dersom lege/jordmor ikke var tilgjengelig 10 6,8 % 

Vet ikke 4 2,7 % 

Totalt 147* 100 % 

*En kvinne svarte ikke på spørsmålet. 

Kvinnene skulle benytte en skala fra 1-10 for å angi hvor mye informasjonen de fikk fra 

Giftinformasjonen betydde for dem (1 var «svært lite» og 10 var «svært mye») (se tabell 38). 

Rundt 40 prosent av kvinnene (39,5 prosent, n=58) svarte «10» på spørsmålet, og totalt anga 

nesten 80 prosent (76,9 prosent, n=113) en verdi som var mellom 7-10. 

Tabell 38 – Betydningen av informasjonen kvinnene fikk fra Giftinformasjonen på en skala fra 1-10. 

Betydning av informasjon Antall kvinner Prosent 

1-4 4 2,7 % 

> 4-7 28 19,0 % 

> 7-10 113 76,9 % 

Vet ikke 2 1,4 % 

Totalt 147* 100 % 

*En kvinne har ikke svart på dette spørsmålet. 

Kvinnene ble også bedt om å vurdere hvor mye de ville vært villig til å betale i kroner for 

svaret de fikk av Giftinformasjonen. Det ble opplyst om at dette kun var ment som en metode 

for å finne verdien av svaret for kvinnen, og ikke var penger som skulle innbetales til 

Giftinformasjonen. Omtrent 40 prosent av kvinnene (40,4 prosent, n=59) var villig til å betale 

over 300 kroner for svaret. Tjuefire kvinner (16,4 prosent) oppgav at de ville vært villig til å 

betale 1000 kroner for svaret (se tabell 39).  
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Tabell 39 – Kvinnenes verdi av svaret målt i kroner. 

Verdien av svaret i kroner Antall kvinner Prosent 

0 12 8,2 % 

1-300 65 44,5 % 

301-600 29 19,9 % 

601-999 6 4,1 % 

1000 24 16,4 % 

Vet ikke 10 6,8 % 

Totalt 146* 99,9 % 

*To kvinner svarte ikke på dette spørsmålet. 

Kriterier for når Giftinformasjonen kan være fornøyde med rådgivningen 

For å vurdere om Giftinformasjonen som tjeneste/institusjon kan være fornøyde med 

resultatet av rådgivningen vaktpersonalet gir, ble det satt opp kriterier som vist i tabell 40. 

Tallene er i hovedsak basert på tall fra 147 kvinner. 
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Tabell 40 – Kriterier som kan brukes til å validere om Giftinformasjonen kan være fornøyde med rådgivningen 

(n=147). 

Kriterium Antall Prosent 

Kvinnen søkte ikke ytterligere informasjon etter kontakt med Giftinformasjonen 121 81,3 % 

Kvinnen hadde en risikoscore på 0-2 etter rådgivning av vaktpersonalet
# 

125 85,0 % 

Kvinnen syntes møtet med Giftinformasjonen var tillitsvekkende* 144 97,8 % 

Kvinnen svarte 7 eller høyere på hvor viktig informasjonen var for henne (skala 1-10) 123 83,7 % 

Kvinnen ville vært villig til å betale 300 kroner eller mer for svaret hun fikk* 66 45,2 % 

Kvinnen ville brukt Giftinformasjonen på nytt ved en senere anledning 143 97,3 % 

#
Vaktpersonalet vurderte aldri at det forelå en risikoøkning >2 prosent. Vi valgte å se på hvor mange av kvinnene 

som scoret en risiko på 0-2 etter rådgivning av vaktpersonalet, fordi vi anser at risikooppfattelse på 0-2 kan 

betegnes som lav. 

*En kvinne svarte ikke på dette spørsmålet. 

 

I tillegg til å undersøke hvor mange kvinner som fylte hvert kriterium, ble det også for hver 

kvinne opptalt hvor mange av de utvalgte kriteriene hun samlet fylte. Figur 17 viser at 100 

prosent av kvinnene fylte minst et av kriteriene over, mens 68,7 prosent av kvinnene fylte 

minst fem av kriteriene. Rundt 30 prosent av kvinnene scoret positivt på alle seks kriteriene.  
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Figur 17 – Antall kvinner (i prosent) som scoret positivt på henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 og 6 kriterier (n=147). 

Figuren er laget slik at alle kvinnene som fylte alle seks kriterier også er medregnet i de andre søylene. 

Teratologiinformasjonstjenester 

Kvinnene fikk opplest en standardtekst om hva en teratologiinformasjonstjeneste (TIS) var, 

og i alt 110 kvinner (75,3 prosent) mente at Norge trenger en slik tjeneste. Totalt 135 kvinner 

(92,5 prosent) ville benyttet seg av tjenesten dersom den var tilgjengelig i Norge. Atten 

kvinner mente at det ikke var behov for en slik tjeneste i Norge, like mange svarte at de ikke 

visste om det var et behov. To kvinner svarte ikke på disse spørsmålene.  

4.3.3 Nettskjema (del IIb) 

Totalt 98 kvinner hadde besvart nettskjemaet per 9. april 2013. Fire kvinner hadde hentet frem 

nettskjemaet, men ønsket ikke å svare på spørsmålene her. 

Totalt svarte 75 prosent av kvinnene (75,3 prosent, n=73) at graviditeten var planlagt. Resten 

av kvinnene (n=24) svarte at graviditeten ikke var planlagt, men at barnet var veldig ønsket. 

En kvinne valgte å ikke svare på spørsmålet. 

Forståelse av helseinformasjon – «Health literacy» 

I nettskjemaet fikk kvinnen tre validerte spørsmål angående sin egen forståelse av 

helseinformasjon. På spørsmål om hvor ofte kvinnen anser at hun trenger hjelp til å forstå 
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skriftlig informasjon fra lege eller sykehus svarte over 90 prosent at de gjorde dette sjeldent 

eller svært sjeldent (se tabell 41). 

Tabell 41 – Hvor ofte trenger kvinnen hjelp til å forstå skriftlig informasjon fra leger eller sykehus. 

Trenger hjelp til å forstå skriftlig informasjon Antall kvinner Prosent 

Svært sjeldent 55 58,5 % 

Sjeldent 32 34,0 % 

Ofte 3 3,2 % 

Svært ofte 1 1,1 % 

Vet ikke 3 3,2 % 

Totalt 94* 100 % 

*Fire kvinner har ikke svart. 

Kvinnene skulle angi hvor trygge de følte seg på utfylling av medisinske skjema med 

helseopplysninger på egenhånd på en skala fra «0» («ikke trygg») til «10» («svært trygg»). 

Nesten 70 prosent av kvinnene anga en verdi på 9 eller 10 (se figur 18). Kvinnene svarte i 

snitt 8,4 på dette spørsmålet. 

 

Figur 18 – Hvor trygg kvinnen følte seg på utfylling av et medisinsk skjema (med helseopplysninger). Skala fra 

«0» («ikke trygg») til «10» («svært trygg»). 
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Kvinnene fikk også spørsmål om hvor ofte hun hadde problemer med å forstå skriftlig 

informasjon om egen helse eller medisinske tilstand fordi hun hadde problemer med å forstå 

innholdet eller budskapet i denne informasjonen. Over 90 prosent (92,9 prosent, n=91) svarte 

at dette forekom sjeldent eller svært sjeldent (se tabell 42).  

Tabell 42 - Hvor ofte kvinnen har problemer med å forstå skriftlig informasjon om egen helse/medisinske 

tilstand. 

Problemer med å forstå innhold/budskap  

i skriftlig informasjon 

Antall kvinner Prosent 

Svært sjeldent 54 55,1 % 

Sjeldent 37 37,8 % 

Ofte 2 2,0 % 

Svært ofte 1 1,0 % 

Vet ikke 4 4,1 % 

Totalt 98 100 % 

 

Kvinnene ble scoret på bakgrunn av svarene på de tre spørsmålene nevnt over. Deretter ble 

det forsøkt å dele kvinnene inn i grupper for lav, moderat og høy «health literacy». Dette var 

ikke mulig å gjennomføre, da kvinnene scoret veldig likt. Det var ikke mulig å skille kvinner 

med moderat og høy «health literacy». 

Risikooppfattelse 

Kvinnene som svarte på nettskjemaet ble bedt om å svare på hvor skadelig de trodde 16 ulike 

legemidler, rusmidler og kjemikalier var under graviditet på en skala fra 0 til 10, der 0 var 

«ikke skadelig» og 10 var «svært skadelig». Gjennomsnittlige risikooppfattelse for gruppen 

vises på figur 19. Kvinnene mente talidomid var det mest skadelige agenset av de som ble 

oppgitt, mens kosttilskudd av urter ble sett på som det minst skadelige agenset.  
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Figur 19 – Kvinnenes gjennomsnittlige oppfattelse av risiko for foster ved bruk av noen ulike legemidler, 

rusmidler og kjemikalier på en skala fra 0 til 10.  

Kvinnen kunne velge å svare «vet ikke» eller la være å avgi svar. Figur 20 viser at talidomid 

var det agenset de fleste kvinnene ikke visste risikoen ved. 

 

Figur 20 – Antall kvinner som svarte «vet ikke» eller lot være å svare på risikoen ved de ulike agens. 
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Gjennomsnittlig risikooppfattelse for alle agensene i nettskjemaet ble regnet ut for hver enkelt 

kvinne (svaret «vet ikke» er ikke medregnet). Kvinnene ble delt i tre grupper for henholdsvis 

lav (gjennomsnitt på 0-5,50 (n=33)), moderat (gjennomsnitt på 5,60-6,81 (n=32)) og høy 

risikooppfattelse (gjennomsnitt på 6,85-9,64 (n=33)). Figur 21 angir score på risikooppfattelse 

før rådgivning samt kvinnens gjennomsnittlige score for de 16 agensene (inndelt etter lav, 

moderat eller høy risikooppfattelse).  

 

Figur 21 – Kvinnenes risikooppfattelse før rådgivning samt gjennomsnittlig risikooppfattelse (høy, moderat, lav) 

for de 16 agensene i nettskjemaet. 

Vi fant ikke noe klart mønster ved å gjøre denne sammenligningen, men det kan ser ut til at 

kvinnene som har høy risikooppfattelse før rådgivning også scorer høyt i gjennomsnitt på de 

16 agensene. 

Påstand: «Jeg mener all legemiddelbruk er skadelig for fosteret» 

I nettskjemaet fikk kvinnene presentert ni påstander som de skulle vurdere, ut ifra hvor enige 

eller uenige de var. En av disse påstandene var «Jeg mener all legemiddelbruk er skadelig for 

fosteret». Ni kvinner svarte at de var «enig» og fire kvinner svarte at de var «svært enige» i 

denne påstanden. Av disse 13 kvinnene var det tre ammende og ti gravide. De fleste av disse 

kvinnene tilhørte gruppen med moderat eller høy gjennomsnittlig risikooppfattelse av 

agensene i nettskjemaet. Fem av kvinnene hadde også moderat eller høy før rådgivning ved 

Giftinformasjonen (del I). 
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Kommentarer fra kvinnene som deltok i studien 

På slutten av nettskjemaet kunne kvinnene fritt komme med kommentarer dersom de ønsket 

det. Noen av disse kommentarene er gjengitt i tabell 43. 

Tabell 43 – Kommentarer fra kvinnene. 

Kommentarer fra kvinnene 

Da jeg fikk ryggvondt synes jeg det var veldig vanskelig å vite hva og hvor mye smertestillende jeg kunne ta i 

forhold til ammingen. Felleskatalogen gir dårlig informasjon ifht. smertestillende til ammende. Synes jeg fikk 

veldig god hjelp da jeg ringte telefonen til Giftinformasjonen 

Jeg synes jeg har fått god informasjon de gangene jeg har henvendt meg til Giftsentralen, og kommer til å 

benytte meg av denne tjenesten også i fremtiden hvis jeg har behov. 

KJEMPE GLA FOR OG HA DERE, STÅ PÅ DOKKER E FLINKE :) 

Kontaktet giftinformasjonen etter bilvask da jeg brukte "kjemisk forvask" og det begynte å svi i øyne og luftveier 

i etterkant.  Ble bekymret for barnet i magen, men ble ganske godt betrygget av dere.  Løsemidler var oftest ikke 

skadelig for fosteret, men irriterer slimhinner hos mor. Takk! 

Vi er takknemlige for at dere er der, takk :) 

Takk for grundig og god hjelp, god tilgjengelighet og imøtekommende mennesker! 

Har svart på undersøkelsen etter en svært stressende uke med sykdom og ammeproblemer. Er takknemlig for 

hjelpen jeg fikk av Giftinformasjonen ang. bekymring rundt inntak av Paracetamol og amming 

 

4.3.4 Oppfølging etter fødsel (del III) 

De gravide som ble inkludert i studien og som gjennomførte telefonintervjuet, ble spurt om de 

kunne ringes opp igjen etter fødsel (del III). Dette ble gjort for å undersøke om det var mulig 

å følge opp barna tilsvarende ved teratologiinformasjonstjenester i utlandet. Det ble 

understreket at oppfølgingen ikke ble gjort for å undersøke om mors eksponering hadde hatt 
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uheldig effekt hos barnet. I løpet av studieperioden svarte 105 kvinner ja til å være med på del 

III av studien. Figur 22 viser videre fordeling av disse kvinnene.  

 

Figur 22 – Flytskjema for kvinnene i del III av studien – oppfølging av svangerskapsutfall. 

*Blir fulgt opp, men resultatene blir ikke presentert i denne oppgaven. 

Av de 74 kvinnene som det ble samlet inn data om svangerskapsutfallet til, svarte 61 kvinner 

at alt sto bra til med barnet ved fødsel. Blant de 13 resterende kvinnene var det seks kvinner 

som hadde spontanabortert før uke 12. Tre kvinner fortalte om komplikasjoner under fødsel, 

blant annet ble et barn født med navlestrengen flere ganger rundt halsen. I ett tilfelle fikk mor 

en infeksjon under fødsel og måtte derfor være en periode på sykehuset. Ett barn ble født med 

hjertefeil og ett barn ble født med en finger for mye. Det siste barnet ble født med gulsott, 

men ble raskt frisk. 

  

Inkludert til del III 
av studien: 

105 kvinner 

Termin før  

15. april 2013: 

90 kvinner 

 

Ble fulgt opp: 

74 kvinner 

Trukket fra studien: 

16 kvinner 

Trukket fordi det ikke 
ble oppnådd kontakt: 

12 kvinner 

Ønsket ikke delta 
videre: 

4 kvinner 

Termin etter  

15. april 2013: 

15 kvinner* 
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Av de 68 levendefødte barna ble 63 barn født ved termin, det vil si i mellom svangerskapsuke 

37 og 42 (se tabell 44). Det var ingen tvilling- eller trillingfødsler inkludert i denne delen av 

studien.  

Tabell 44 – Oversikt over hvilken svangerskapsuke barna ble født i. 

Født i svangerskapsuke Antall barn 

Før uke 37 (før termin) 4 

Uke 37-42 (ved termin) 63 

Etter uke 42 (etter termin) 1 

Totalt 68 
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5 Diskusjon 

5.1 Viktige funn i masteroppgaven 

De viktigste funnene i de to retrospektive gjennomgangene var:  

 Giftinformasjonen mottar sjelden henvendelser om selvforskyldte eksponeringer eller 

misbruk hos gravide og ammende. Agenset var som regel ett eller flere legemidler. 

 Nesten 70 prosent av henvendelsene til STAMI dreide seg om gasser, kjemikalier og 

legemidler. STAMIs tilbakemeldinger var hovedsakelig råd om problemløsning 

fremfor konkrete råd om håndtering. 

De viktigste funnene i den prospektive studien var: 

 Rundt 40 prosent av kvinnene i studien oppgav en langt lavere bakgrunnsrisiko for 

medfødte misdannelser enn det som er reelt.  

 Risikoreduksjonen var generelt mindre ved henvendelser i forkant av eksponering og 

når vaktpersonalet uttrykte at det forelå en liten risiko, selv om denne ved alle tilfeller 

var svært liten. 

 Hovedregelen var at de gravide og ammende overvurderte risikoen ved egne 

eksponeringer. Vaktpersonalet scoret risikoen til «0» i rundt 70 prosent av 

henvendelsene, men det var vanskelig å få kvinnene til å akseptere en «null-risiko». 

 Etter rådgivning var kvinnenes risikooppfattelse redusert betraktelig. Etter rådgivning 

oppga hovedandelen en risikooppfattelse på ≤2 (skala 0-10).  

 Kvinnene i studien var fornøyde med rådene de fikk fra Giftinformasjonen. 

 Resultatene tyder på at informasjonen fra myndighetene til gravide og ammende, 

særlig angående influensa og influensavaksine, burde gjøres tydeligere og mer 

tilgjengelig.  

 Ved oppfølging av svangerskapsutfallet ble det oppnådd kontakt med over 80 prosent 

av kvinnene. 
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5.2 Retrospektiv gjennomgang - Giftinformasjonen 

I perioden 2007 til 2012 mottok Giftinformasjonen 3128 henvendelser angående risiko i 

forbindelse med graviditet og amming. I løpet av de siste årene har det imidlertid vært en 

reduksjon i antallet av slike henvendelser. Mens andelen henvendelser om gravide og 

ammende var 1,4 prosent i 2010, var den nede på 1,1 prosent i 2011 og 2012. Dette vil si 

nesten 20 prosent færre henvendelser per år.  

En årsak til denne nedgangen kan være at informasjon om eksponeringer under graviditet og 

amming blir stadig lettere tilgjengelig på internett, for eksempel på helsenorge.no hvor det 

finnes en egen side for denne målgruppen (69). Det er også en grunn til å tro at RELIS sin 

nettjeneste tryggmammamedisin.no (TMM) har «overtatt» en del av henvendelsene som 

Giftinformasjonen normalt ville fått angående graviditet og amming. TMM er en tjeneste som 

gir individuelle råd om bruk av legemidler under graviditet og amming, men tjenesten skiller 

seg fra Giftinformasjonen ved at svarene blir sendt elektronisk og ikke baserer seg på direkte 

kommunikasjon med kvinnen. Det var omtrent syv prosent færre henvendelser om 

legemiddeleksponeringer under graviditet og ammeperiode hos Giftinformasjonen i 2012 

sammenlignet med 2008. Både helsenorge.no og TMM ble lansert i juni 2011 (70;71). 

Giftinformasjonen ble kontaktet for å få generell informasjon om amming eller foster i litt 

over halvparten av henvendelsene. Dette betyr at henvendelsen kom i forkant av en mulig 

eksponering. Dette er gunstig med hensyn til at eksponeringer som utgjør en risiko for foster 

eller brystbarn dermed kan unngås. Det er ønskelig å øke andelen henvendelser i forkant av 

eksponeringer, nettopp for å forebygge uheldige eksponeringer i kritiske perioder av 

svangerskapet. 

Av det totale antallet henvendelser Giftinformasjonen mottok angående graviditet og amming 

i perioden 2007 til 2012 var det 64 henvendelser som dreide seg om selvforskyldte 

eksponeringer eller misbruk hos mor. Det var videre ni henvendelser om uhell som utgjorde 

en moderat eller alvorlig risiko for foster eller brystbarn. Dette utgjør til sammen i snitt tolv 

henvendelser i året og kan ansees som sjeldent. I en studie fra USA om henvendelser til et 

regionalt giftinformasjonssenter (n=335) var det kun én henvendelse om selvforskyldte 

eksponeringer i løpet av en tremånedersperiode (72).  
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I gjennomgangen fant vi at legemidler oftest var agens ved denne typen forgiftninger. I totalt 

50 henvendelser var kvinnen eksponert for et eller flere legemidler. De aller fleste av disse 

legemidlene tilhørte ATC-gruppe N («Nervesystemet»). Giftinformasjonens årsberetning for 

2012 viste at over 80 prosent av alle henvendelser angående selvpåførte forgiftninger var med 

legemidler i samme ATC-gruppe (20). Ved forgiftninger blant gravide og ammende var 

paracetamol, både med og uten tilsatt kodein, et virkestoff som gikk igjen ved mange 

eksponeringer. Paracetamol er lett tilgjengelig i både apotek og dagligvarebutikker, og er også 

regnet som trygg å bruke under graviditet (68). Det kan tenkes at ved en del av de selvpåførte 

forgiftningene med paracetamol ønsket ikke kvinnen å skade barnet sitt, men at forgiftningen 

var et rop om hjelp. Flere studier har vist at paracetamol er et av de agensene gravide hyppigst 

benytter ved selvpåførte forgiftninger (35;73). NSAIDs, for eksempel ibuprofen og 

diklofenak, er i likhet med paracetamol lett tilgjengelig, og er også agens i flere henvendelser.  

Andre legemiddelgrupper innen ATC-gruppe N som går igjen i henvendelsene er 

antipsykotika, antidepressiva, sedativa og anxiolytika. At kvinnene forgifter seg med slike 

legemidler er ikke helt overraskende, da kvinnene som har disse legemidlene tilgjengelig 

gjerne har en psykisk sykdom eller en vanskelig periode. Bruk av sedativa har ingen direkte 

link til psykisk sykdom, men trolig har personer med psykiske lidelser et økt behov for 

sovemedisin.  

I over halvparten av henvendelsene angående selvforskyldte eksponeringer, misbruk eller 

uhell anbefalte vaktpersonalet at kvinnen skulle bli behandlet hos lege eller på sykehus. Det er 

en grunn til å tro at forgiftninger blant gravide og ammende er mer utfordrende for 

vaktpersonalet å håndtere. Det foreligger mindre informasjon om forgiftninger hos gravide og 

ammende enn hos andre grupper, og dette kan gjøre rådgivningen komplisert. Forgiftninger 

som dette hører imidlertid inn under et av Giftinformasjonens kjerneområder, og det er viktig 

at vaktpersonalet har kompetanse og tilgjengelige ressurser for å løse slike situasjoner. Ideelt 

sett bør alle Giftinformasjonens behandlingsdokumenter inneholde informasjon om hvordan 

den aktuelle eksponeringen bør håndteres hos gravide og ammende. 

Henvendelsesdatabasen GISBAS er ikke optimal for føring av legemiddeleksponeringer hos 

gravide og ammende. Dette skyldes at det ikke er mulig å føre årsaken til 

legemiddeleksponeringen annet enn som misbruk, feilbruk eller uhell. Ingen av delene blir 

presist ved tiltenkt legemiddelbruk, men der mor i etterkant lurer på om legemiddelet er trygt 

for barnet. Et eksempel er dersom mor inntar ibuprofen og i ettertid leser at dette ikke skal 
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brukes ved graviditet. Vaktpersonalet vil da registrere dette som et uhell. Vi mener dette kan 

være noe misvisende, fordi mor i utgangspunktet tok legemiddelet med hensikt. I en studie fra 

et giftinformasjonssenter i USA kalte de denne typen henvendelser for «intentional for 

therapeutic purpose» (72). GISBAS burde trolig også hatt et tilsvarende registreringsalternativ 

for legemiddelbruk. 

5.3 Retrospektiv gjennomgang - STAMI 

Hvert år blir det født ca. 60 000 barn i Norge (1), det er derfor til enhver tid flere tusen 

gravide i landet. De siste årene har sykefraværet blant gravide økt (74). Det er en grunn til å 

tro at en del av dette sykefraværet skyldes arbeidsforhold, og ikke bare sykdom i 

svangerskapet. Gravide står for omtrent en tredjedel av sykefraværet blant kvinner i alderen 

20-39 år, og så mange som to av tre gravide har behov for tilrettelegging av 

arbeidssituasjonen under svangerskapet (74). 

STAMI mottok 566 henvendelser om graviditet og amming i perioden 2006 til 2012. Det har 

vært en markant økning i antall henvendelser etter 2010. En årsak til at STAMI ikke har flere 

henvendelser enn dette per år kan være at tjenesten er lite kjent. Trolig kjenner flere til 

Arbeidstilsynet, og henvender seg heller dit ved spørsmål angående arbeidsmiljø og 

arbeidslivseksponeringer. Arbeidstilsynet håndterer gjerne mindre kompliserte henvendelser, 

mens STAMIs spesialtjeneste gjerne er rett instans når arbeidsforholdene er kompliserte.  

Over 80 prosent av alle henvendelsene omhandlet graviditet. Den mest sannsynlige årsaken til 

dette er at de fleste ammende er i permisjon og problemstillingene rundt arbeidsmiljø ikke er 

så aktuell da. Det kan også tenkes at kvinner som er i jobb og fortsatt ammer ikke er like 

bekymret angående arbeidsmiljøeksponeringer som gravide, både fordi dette er en mer 

indirekte eksponering og barnet er gjerne blitt noen måneder gammelt og er mer «robust». 

En stor del av henvendelsene til STAMI var om gravide ansatt i helsesektoren. Fellestrekk i 

disse kvinnenes arbeid var blant annet ugunstige arbeidstider som følge av turnusarbeid, tunge 

løft og eksponering for ulike kjemikalier og legemidler. Under graviditeten får kvinnen gjerne 

et annet søvnmønster enn hun hadde tidligere, og mange får et økt søvnbehov. En studie blant 

807 svenske kvinner viste at barn av mødre som jobbet turnus hadde signifikant lavere 

fødselsvekt enn barn av mødre som kun jobbet dagtid (60).  



107 

 

Omtrent halvparten av henvendelsene til STAMI kom via telefon og den resterende 

halvparten ble kommunisert på mail. At kommunikasjonen har foregått på mail kan være en 

fordel for den berørte part fordi skriftlig dokumentasjon da kan fremlegges for arbeidsgiver 

eller arbeidstaker. Samtidig er det en grunn til å tro at telefonkontakt kan være bedre egnet 

ved slike henvendelser, fordi ved en god dialog kan det komme frem aspekter som ikke 

avdekkes i en skriftlig henvendelse. Slike aspekter kan ha innvirkning på svaret som gis.  

5.3.1 Begrensninger i datamaterialet 

Datamaterialet fra STAMI var bygget på interne registreringer i Excel tiltenkt kun for egen 

loggføring. Flere steder manglet det data, og siden registreringene startet i 2006 har systemet 

forandret seg noe. Registreringene var ikke gjort systematisk, og det var ikke alle 

henvendelsene der det var registrert like utfyllende. Fordi det manglet noe data, ble flere av 

grupperingene basert på skjønn. Noen inndelinger, blant annet gruppen «gasser, kjemikalier 

og legemidler», ble derfor ganske store og kunne med fordel vært oppdelt ytterligere. Dette 

ville gitt et mer presist bilde av hvilke agens henvendelser til STAMI omhandlet. 

5.3.2 STAMI sin nytte av gjennomgangen 

STAMI har på bakgrunnen av gjennomgangen endret føringen av henvendelser om gravide og 

ammende. Det er nå laget et nytt, systematisk og standardisert oppsett i statistikkprogrammet 

SPSS for registrering av henvendelser. Det nye oppsettet vil gjøre det enklere for STAMI å ta 

ut rapporter årlig, samtidig som dataene blir mer nøyaktige. 

5.4 Prospektiv del 

I følge medisinsk fødselsregister var gjennomsnittlig alder for fødende kvinner 29,8 år i 2011, 

mens gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende var 27,6 år (1). Gjennomsnittsalderen til 

kvinnene i studien var 31,9 år, mens gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende i studien er 

31,4 år. Kvinnene i studien er altså eldre enn gjennomsnittet med hensyn til alder. Dette kan 

ha sammenheng med kvinnenes utdanningsnivå, da nesten 80 prosent av de inkluderte hadde 

fullført eller holdt på med utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå. At kvinnene velger å 

fullføre hele eller deler av en høyere utdannelse før de får barn, kan medvirke til at 

gjennomsnittsalderen ved fødsel øker. 
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Totalt 47,6 prosent av kvinnene i studien var førstegangsfødende, og dette er litt høyere enn 

landsgjennomsnittet der 42,4 prosent var førstegangsfødende i 2011 (1). Sivilstatusen til 

kvinnene i studien var gift eller samboer i 92,6 prosent av tilfellene. For alle fødende kvinner i 

Norge i 2011 var dette tallet på 92,7 prosent, så studiepopulasjonen er relativt lik 

gjennomsnittsbefolkningen på dette området.  

Gjennomsnittlig samtaletid for henvendelser til Giftinformasjonen det siste året er på ca. 4,12 

minutter (75). Samtalene med de gravide og ammende i studieperioden tok over 4 minutter i 

omtrent 75 prosent av henvendelsene. Det kan tenkes at samtaler med gravide og ammende er 

mer utfordrende enn andre samtaler. I tillegg brukte vaktpersonalet ekstra tid på å inkludere 

kvinnene til studien. Ved konsultasjon hos fastlege er det avsatt omtrent 15 minutter per 

pasient, og i tillegg følger det tidsbruk med blant annet timebestilling. Ved enkle spørsmål 

som ikke krever klinisk undersøkelse, vil det derfor være helseøkonomisk gunstig at kvinnene 

benytter tjenester som for eksempel Giftinformasjonen i stedet for fastlege eller jordmor.  

5.4.1 Bakgrunnsrisiko 

I løpet av studieperioden svarte 161 gravide på spørsmål angående størrelsen på 

bakgrunnsrisikoen ved et svangerskap i normale, trygge omgivelser. Nesten 40 prosent av 

disse oppgav at de trodde denne bakgrunnsrisikoen var på «1» eller lavere. Det kan være et 

problem at kvinnene vurderer bakgrunnsrisikoen for lavt. At så mange kvinner svarer en lav 

bakgrunnsrisiko kan tyde på at noen kvinner ilegger ulike eksponeringer større vekt enn det 

som reelt er tilfelle. Dersom kvinnen ikke er kjent med at det foreligger en bakgrunnsrisiko 

kan kvinnen bebreide seg selv dersom hun hadde en potensielt uheldig eksponering i 

svangerskapet og barnet blir født med en misdannelse. Det er viktig å formidle til alle disse 

kvinnene at eksponeringer under svangerskapet ikke nødvendigvis er årsaken til disse 

misdannelsene.  

Omtrent 15 prosent av kvinnene svarte at bakgrunnsrisikoen var over «5». Dette kan være for 

høyt. Når kvinnens bakgrunnsrisiko skal vurderes må også tas hensyn til kvinnens tolkning av 

skalaen og forståelse av hva en misdannelse er. Dersom en kvinne ikke definerer små avvik 

som en misdannelse, mens en annen kvinne regner alle avvik som misdannelser vil det bli galt 

å sammenligne svarene hvis for eksempel begge svarer «1» på spørsmål om bakgrunnsrisiko.  
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Som nevnt innledningsvis er årsakene til rundt 60-65 prosent av alle misdannelser hos nyfødte 

ukjente. Et søk gjort ved hjelp av søkemotoren www.google.com gav kun to treff som kan bli 

ansett som relevante med hensyn til bakgrunnsrisiko. Det ene treffet var på masteroppgaven 

til Ann Christin Olsen (4), og det andre treffet var på en nettartikkel på helsenorge.no som var 

skrevet av en ansatt ved Giftinformasjonen (76). Søker man derimot på «background risk 

pregnancy» i samme søkemotor kommer det opp over 15 millioner treff. Ved 

teratologiinformasjonstjenestene er det en innarbeidet prosedyre å oppgi bakgrunnsrisikoen 

ved henvendelser. OTIS har blant annet utarbeidet flere faktaark for gravide om ulike temaer 

og agens, og alle disse faktaarkene inneholder en «disclaimer» om bakgrunnsrisiko (77).  

5.4.2 Risikooppfattelse og risikokommunikasjon 

Giftinformasjonen gir råd via en telefontjeneste. At kommunikasjonen skjer per telefon er 

essensielt for rådgivningen. Ved muntlig kommunikasjon er det mulig for både vaktpersonale 

og innringer å stille overordnede spørsmål og gi ytterlige informasjon. Denne dialogen er 

viktig for rådene vaktpersonalet gir. De gravide og ammende som tok kontakt med 

Giftinformasjonen, hadde et spørsmål angående en reell situasjon som gjaldt dem selv. 

Kvinnene var altså enten allerede eksponert for et agens eller de kunne komme til å bli 

eksponerte, og dette gjør at kvinnens risikoscore kan sees på som et konkret mål kvinnens 

bekymring der og da.  

Tall fra studien viser at gravide og ammende overvurderer risikoen ved eksponering for 

mange ulike agens. Det er sannsynlig at de kvinnene som tar kontakt med Giftinformasjonen 

er en mer bekymret populasjon enn andre gravide og ammende kvinner. Det er imidlertid 

nettopp disse kvinnene det er viktig å nå ut til, fordi overdreven risikooppfattelse kan ha flere 

negative konsekvenser. Dersom en kvinne for eksempel har for høy risikooppfattelse om et 

agens som overhodet ikke utgjør noen risiko, vil dette kunne medføre mye engstelse som 

kunne vært unngått. Dersom denne eksponeringen gjelder et legemiddel er det mulig at 

konsekvensen kunne bli at kvinnen ikke bruker legemiddelet som forskrevet/anbefalt, og dette 

kan igjen føre til terapisvikt. En ytterste konsekvens av for høy risikooppfattelse kan være 

indusert abort av et ønsket, friskt barn. 

I løpet av studieperioden har vaktpersonalet ved Giftinformasjonen scoret sin egen 

risikooppfattelse om den aktuelle eksponeringen. I rundt 90 prosent av henvendelsene 

http://www.google.com/
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vurderte vaktpersonalet at eksponeringen ikke utgjorde noen som helst risikoøkning for foster 

eller brystbarn.  

Måten vaktpersonalet ordlegger seg på kan være med på å påvirke hvordan kvinnene ser på 

risiko etter rådgivning. Dersom vaktpersonalet virker trygg og sikker i sin sak, vil 

sannsynligvis kvinnen ha en lavere risikooppfattelse enn dersom vaktpersonalet uttrykker 

usikkerhet rundt informasjonen som gis. Studien har ikke vist noen fremtredende faktorer som 

medvirket til lavere eller høyere risikooppfattelse hos kvinnene.  

 Kun åtte kvinner (5,4 prosent) hadde en høyere risikooppfattelse angående sin henvendelse 

etter rådgivning av vaktpersonalet ved Giftinformasjonen. Over 40 prosent av kvinnene 

(n=60) hadde en risikooppfattelse på «0» («ingen risiko») etter rådgivning. De resterende 

kvinnene hadde fortsatt en risikooppfattelse høyere enn «0». Dette kan skyldes måten 

kvinnene benytter skalaen. Hvis skalaen ble lest slavisk, ville en risiko på «5» tilsvart at det 

var 50 prosent sjanse for skadelige effekter hos foster eller brystbarn. Inntrykket er at 

kvinnene ikke oppfatter skalaen på denne måten, men at scoringen heller kan sees på som en 

verdi for hvor engstelige de er. Inntrykket er også at kvinnene anser en risiko mellom 0-2 som 

lav, og at de muligens svarer «2» selv om de i realiteten ikke lengre oppfattet at 

eksponeringen utgjør noen særlig risiko. Et spørsmål om kvinnen fortsatt var bekymret for 

barnet sitt burde kanskje vært inkludert i telefonintervjuet.   

Ved henvendelser i forkant av en eksponering hadde kvinnene lavere risikoreduksjon enn der 

hvor eksponeringen alt har skjedd. En grunn til dette kan være at vaktpersonale bruker «føre-

var-prinsippet» ved generelle spørsmål, og angir at det kan være en risiko forbundet med 

eksponeringen. Et eksempel på dette er spørsmål om gravide kan male med løsemiddelbasert 

maling. Det er heller ikke enkelt å være konkret i henvendelsene i forkant av en eksponering 

fordi det må tas høyde for ulike situasjoner. Hvis en kvinne ringer inn og allerede har malt 

med løsemiddelbasert maling, vil vaktpersonalet kunne konkret berolige henne og si at denne 

eksponeringen ikke gir grunn til noen bekymring.  

Utover faktor nevnt over har ikke studien kunne kartlegge noen klare faktorer som medvirket 

til lavere eller høyere risikooppfattelse/risikoreduksjon hos kvinnene før og etter rådgivning 

av vaktpersonalet. 
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5.4.3 Informasjon fra myndighetene 

Den prospektive studien har vist at gravide og ammende synes myndighetene kunne vært 

flinkere til å informere om eksponeringer under graviditet og ammeperiode. Mange gravide 

og ammende gav uttrykk for at det var vanskelig å finne frem i all informasjonen som finnes. 

Flere kvinner mente at blant annet leger og jordmødre burde hatt en klarere rolle og bedre 

rutiner for å gi informasjon om mulige risikofylte eksponeringer under graviditet. Kvinnene 

gav også utrykk for at det burde finnes en enkel form for oppslagsverk med det mest 

nødvendige av det kvinnene trenger informasjon om.  

Helsenorge.no er opprettet for å være et nettsted for samlet informasjon til befolkningen. Vårt 

inntrykk av siden er at den ikke fungerer optimalt i forhold til gravide og ammende. Det er 

vanskelig å orientere seg på siden, og søkefunksjonen gir ikke alltid treff relatert til 

søkeordene som benyttes. Oppbygningen av temaer på siden burde vært basert mer på hva 

som faktisk er mest relevant. For eksempel burde temaer under «Pass på når du er gravid», 

deriblant «Graviditet og medisiner», hatt en mye høyere plassering på siden. Vi mener dette er 

viktigere temaer å informere kvinnene om enn for eksempel overspising og fysisk aktivitet, 

som er ganske innarbeidet og velkjent informasjon i utgangspunktet. 

5.4.4 Influensa og influensavaksine 

Kvinnene i studien er generelt sett lite fornøyd med informasjonen om ny influensa og 

influensavaksine under svangerskap og ammeperiode. Nesten 40 prosent av kvinnene svarer 

at de synes denne informasjonen var dårlig eller svært dårlig. I tillegg svarte 30 prosent av 

kvinnene «vet ikke» på spørsmål om kvaliteten på informasjonen fra myndighetene, og flere 

av disse gav uttrykk for at dette skyldtes at de ikke hadde sett eller fått noen informasjon om 

temaet. Flere kvinner ga uttrykk for at myndighetene burde gjort viktig informasjon lettere 

tilgjengelig for målgruppen. Lege, jordmor eller helsesøster burde også opplyse kvinnene om 

fordelen med å ta influensavaksine. 

Respons analyse gjennomførte en spørreundersøkelse angående vaksiner i januar 2013. Tall 

fra denne undersøkelsen ble publisert i Aftenposten. I alt deltok 1002 personer (78). 

Spørsmålet de ble stilt var «I hvor stor grad stoler du på helsemyndighetenes anbefaling om å 

vaksinere seg?». I alt 46 prosent av respondentene svarte i svært/ganske stor grad og 25 

prosent svarte i verken stor eller liten grad. Av kvinnene i vår studie svarte kun 20 kvinner at 
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de vil følge vaksinasjonsråd fra myndighetene. Totalt uttrykte litt over halvparten av kvinnene 

konkret at de ikke ville vaksinere seg. Dette er oppsiktsvekkende tall. Tall fra nettskjemaet 

(del IIb) viser at kvinnene i studien overvurderer risikoen ved å ta influensavaksinen under 

graviditet. Kvinnene svarte i snitt 6,47 på hvor farlig de trodde influensavaksine var for 

fosteret (skala fra 0-10, hvor 0 er «ingen risiko»). I følge en studie foretatt av norske 

myndigheter regnes influensavaksinen som trygg å ta under graviditet (51). Studien viste at 

influensa utgjorde en større risiko for fosteret enn vaksinen i seg selv gjorde, og at risikoen 

for fosterdød økte dersom mor fikk influensa. Ved å vaksinere seg vil mor sannsynligvis 

unngå å bli syk dersom hun blir utsatt for smitte. Det er viktig at kvinnene får pålitelig 

informasjon om den risikoen influensasykdom kan utgjøre for mor og foster.  

5.4.5 Kvinnenes opplevelse og møte med Giftinformasjonen 

Nesten alle kvinnene oppfattet møtet med Giftinformasjonen som tillitsvekkende og svarte at 

de ville brukt Giftinformasjonen på nytt senere ved lignende spørsmål. 

Som figur 17 (side 95) viser scoret nesten 70 prosent av kvinnene positivt på fem eller seks av 

kriteriene som ble satt opp for å vurdere om Giftinformasjonen som tjeneste kunne være 

tilfreds med resultatet av rådgivning. Over 80 prosent svarte en verdi på syv eller høyere når 

de skulle vurdere hvor mye informasjonen fra Giftinformasjonen betydde for dem. I tillegg 

svarte nesten halvparten av kvinnene at de ville vært villige til å betale over 300 kroner for 

svaret de fikk. Vi anser disse kvinnene som svært betalingsvillige, da dette er en betydelig 

høyere sum enn egenandelen hos fastlegen (136/180 kroner) (79). 

Under 20 prosent av kvinnene oppgav at de hadde søkt ny informasjon etter kontakt med 

Giftinformasjonen. Vi oppfatter også dette som at kvinnene er fornøyde med rådene som ble 

gitt, og at de har tillitt til informasjonen vaktpersonalet gir. 

I telefonintervjuet kom det frem at ikke alle kvinnene skjønte bakgrunnen for det prospektive 

designet til studien, og noen kvinner gav tilbakemelding om at de synes det var uheldig at de 

ble stilt spørsmål før de fikk svar på henvendelsen sin av vaktpersonalet. Enkelte uttrykte 

også at dette gjorde dem mer engstelige enn det var grunn for. Denne tilbakemeldingen er 

imidlertid mindre relevant når studien er avsluttet.  
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5.4.6 Oppfølging etter fødsel 

I studien var hensikten med oppfølgingen av svangerskapsutfallet å undersøke om det var 

mulig å gjennomføre oppfølging av norske gravide tilsvarende som 

teratologiinformasjonstjenester gjør i utlandet. I en tysk studie av Dostal et al. er det beskrevet 

at oppfølgingsraten ved teratologiinformasjonssenteret i Berlin ligger rundt 85 prosent (80). 

Av kvinnene det var mulig å følge opp svangerskapsutfallet til i løpet av vår studieperiode, 

ble over 80 prosent fulgt opp. Studien tyder altså på at det er mulig å følge opp 

svangerskapsutfallet hos norske kvinner slik som i andre land med 

teratologiinformasjonstjenester.  

Av de 90 kvinnene det var mulig å følge opp svangerskapsutfallet til, var det 16 kvinner som 

ikke ble fulgt opp. Dette var fordi kvinnene enten trakk seg fra studien selv, eller fordi det 

ikke ble oppnådd kontakt. Det kan være flere grunner til at kvinnene ikke ønsket å være med 

på denne delen av studien. Noen kvinner hadde det veldig travel med en nyfødt i huset, og 

følte at de ikke hadde tid til å delta. Andre igjen gav ikke noe svar på hvorfor de ikke ønsket å 

være med.  

Seks av kvinnene i studien ble inkludert veldig tidlig i svangerskapet (før uke 12). Som nevnt 

under bakgrunn ender omtrent 20 prosent av alle kjente graviditeter med spontanabort før uke 

20 av svangerskapet, og dette kan derfor være en mulig grunn til at kvinnen trakk seg. Andre 

mulige årsaker kan være at barnet ble født med en medfødt misdannelse eller at noe gikk galt 

under fødselen og mor ønsker derfor ikke å delta videre på grunn av belastningen dette 

medfører. En bakgrunnsrisiko på 2-3 prosent vil tilsi at statistisk sett kan vi forvente at det 

skal være født minst 2 barn med en alvorlig misdannelse blant studiepopulasjonen. 

5.4.7 «Health literacy» 

Resultatene fra studien viser at de aller fleste kvinnene i studien hadde høy grad av «health 

literacy». De aller fleste kvinnene svarte «svært sjeldent» eller «sjeldent» på spørsmål om 

hvor ofte de trengte hjelp til å forstå skriftlig informasjon fra lege eller sykehus. Nesten 70 

prosent svarte også «9» eller «10» på hvor trygge de var på å fylle ut medisinske skjema. 

Dette vil si at kvinnene selv anså at de var svært trygge på dette. 

Lupattelli et al. har gjennomført en multinasjonal studie der det blir studert om «health 

literacy» påvirker risikooppfattelse og bruk av legemidler under svangerskapet (81). Studien 



114 

 

inkluderte 5005 kvinner. Kvinnene ble delt inn etter varierende grad av «health literacy» og 

resultatene viste at litt over halvparten av studiepopulasjonen hadde høy «health literacy», 40 

prosent hadde medium «health literacy» og 5 prosent hadde lav «health literacy». Vi forsøkte 

å score kvinnene på tilsvarende måte som i studien til Lupattelli et al., men fordi vår studie 

inkluderer færre data og de fleste kvinnene oppnådde en veldig lik høy score, fant vi det ikke 

korrekt å dele kvinnene inn i kategoriene medium eller høy grad av «health literacy». Vi har 

derfor ikke kunnet sammenligne resultatene fra de to studiene. 

5.4.8 Studiens styrker og begrensninger 

Studiens styrker og begrensninger vil i det følgende bli gjennomgått punktvis. Disse er 

tidligere omtalt i Olsens masteroppgave fra 2012 (4). 

Styrker 

 Prospektiv studie – Mesteparten av datamaterialet ble samlet inn før rådgivning. Når 

vaktpersonalet ved Giftinformasjonen inkluderte kvinner til studien, ble kvinnene 

spurt om sin egen risikooppfattelse om agenset i henvendelsen. Det at kvinnen ble stilt 

spørsmål om risikooppfattelsen før risikokommunikasjon med vaktpersonalet gjør at 

hennes før-score ikke ble påvirket av vakten. På denne måten var det mulig å få et 

reelt bilde av kvinnenes risikooppfattelse.  

 Reell problemstilling – Det at kvinnen har en reell problemstilling som angår dem 

selv kan sees på som en styrke ved studien. 

 Strukturerte telefonintervjuer – Del IIa av studien (vedlegg 3) ble gjennomført som 

et strukturert telefonintervju. Underveis i intervjuet var det åpne spørsmål, og 

kvinnene kunne også stille spørsmål dersom det var noen uklarheter eller de trengte 

mer informasjon for å kunne svare. 

 Nettskjema – Kvinnene fikk stilt personsensitive spørsmål i nettskjemaet i stedet for 

muntlig. Dette ble gjort for at det skulle være mindre injurierende for kvinnene og for 

at kvinnen skulle gi et mest mulig ærlig svar.  
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Begrensninger 

 Datamaterialets størrelse – Masteroppgaven inkluderer data fra 148 kvinner. 

Opprinnelig var det ønsket at studien skulle inkludere 200 personer, men tallet ble 

redusert til 150 kvinner underveis. Bakgrunnen var tidsrammen for konsesjonen til 

studien. Det kan være flere grunner til at studiepopulasjonen ble mindre enn 

opprinnelig tiltenkt.  

Da studien ble startet opp ble noen kvinner glemt fra studien, og 73 ble kvinner 

trukket fra studien fordi det ikke ble oppnådd kontakt. I tillegg tok det lengre tid enn 

forventet å få godkjent studien, slik at studieperioden ble noe kortere enn forventet. 

Flere enn forventet av henvendelsene kom fra helsepersonell eller fra pårørende, og 

den gravide eller ammende kunne derfor ikke spørres om inkludering i studien. Andre 

eksklusjonskriterier er nevnt tidligere i oppgaven. Som angitt tidligere har antall 

teratologihenvendelser blitt redusert de siste årene. Det er grunn til å tro at andre 

instanser som for eksempel RELIS har overtatt en del av disse henvendelsene.  

 Studiedesign – Kvinnene ble inkludert til studien over telefon. Hvordan 

vaktpersonalet ved Giftinformasjonen innledet samtalen med kvinnen kan ha vært med 

på å påvirke om kvinnene svarte ja eller nei til å bli med i studien. 

 Tallforståelse – Flere steder i undersøkelsen benyttes tallskalaer for å besvare 

studiespørsmål; 

 Bakgrunnsrisikoen ble oppgitt på en skala fra 0-100,  

 Kvinnenes risikooppfattelse ble vurdert på en skala fra 0-10  

 Betydning av informasjonen ble angitt på en skala fra 1-10.  

De inkluderte kvinnenes tallforståelse kan påvirke kvinnenes svar. De to første 

skalaene skulle kvinnene benytte rett etter hverandre, og ulik inndeling av skalaene 

kan muligens skape noe forvirring eller misforståelser.  

 Leseforståelse - Leseferdighetene til kvinnene kan være avgjørende for svarene i 

nettskjemaet. Imidlertid viste data fra studien angående «health literacy» at kvinnene 

selv ikke anså at de hadde problemer med å forstå skriftlig informasjon.  

 Vanskelig å oppnå kontakt med kvinnene – Etter at kvinnene i studien hadde blitt 

inkludert av vaktpersonalet ved Giftinformasjonen, var målet å ringe kvinnene opp 
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igjen etter en til tre dager. Fordi det ofte tok lang tid å få kontakt, var det kun rundt ⅓ 

av kvinnene som ble intervjuet innen dette tidsrommet. Gjennomsnittlig tid før 

kvinnen ble intervjuet var 8 dager. Siden det gikk så lang tid mellom henvendelse til 

Giftinformasjonen og intervjuet, kan dette ha påvirket svaret hennes videre i 

undersøkelsen.  

Alle kvinnene ble oppringt syv til åtte ganger før de ble trukket fra studien. Kvinnene 

hadde travle hverdager, og det var ikke alltid de fant tid til et telefonintervju. Mange 

gravide var i arbeid på dagtid og kunne ikke kontaktes før på ettermiddag/kveld. Selv 

med avtaler om oppringningstidspunkt hendte det ofte at kvinnene ikke tok telefonen 

eller at de ba om å bli oppringt på et annet tidspunkt. Mange av kvinnene hadde barn 

fra før av, og dette kan ha gjort det vanskelig å finne tid til et telefonintervju etter 

arbeidstid. Inntrykket var at ammende ofte hadde liten tid til undersøkelsen når de var 

alene med barnet på dagtid. 

 Retrospektive data – Det var ønskelig å inkludere kvinnene i forkant av rådgivning, 

men rundt 17 prosent ble likevel inkludert til studien underveis i 

rådgivningen/samtalen. Ofte skyldtes dette at det kom frem underveis i samtalen at 

kvinnen var gravid eller ammende. Risikooppfattelsen til disse kan både ha blitt økt 

eller redusert som følge av dette. For eksempel kan kvinnene angi en høy 

risikooppfattelse i forkant av rådgivning for å fremheve at de var veldig engstelige, 

eller de kan også angi for lav risikooppfattelse for å ikke «avsløre» hvor engstelige 

eller uvitende de var før rådgivning. På grunn av størrelsen til datamaterialet ble 

resultatene fra både de som var inkludert i forkant og de som ble inkludert underveis, 

slått sammen. 

 Ikke en nøytral part – Kvinnen kan ha oppfattet masterstudenten som en del av 

Giftinformasjonens personale. Dette kan være med på å påvirke svaret på enkelte 

spørsmål, for eksempel om hvor fornøyde de er med Giftinformasjonen samt 

vurdering av rådene de fikk i forbindelse med sin henvendelse. Det kunne muligens 

vært en fordel å plassere disse spørsmålene i det anonyme nettskjemaet for å sikre 

oppriktige svar.  
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5.5 Fremtidig forskning 

Det er et økt behov for mer kunnskap om eksponeringer under graviditet og ammeperiode. 

Slik kunnskap er ikke bare viktig med hensyn til kvinnehelse, men også for kommende 

generasjoner av begge kjønn. Det er også et stort behov for mer kunnskap om hvordan denne 

gruppen oppfatter risikoen ved de ulike eksponeringer og hvilke faktorer som påvirker 

risikooppfatningen. Som angitt flere ganger, kan en overdreven risikooppfattelse få uheldige 

konsekvenser for både mor og barn. Det bør forskes videre på hvordan fagfolk best kan gi 

informasjon og råd til gravide og ammende samt hva som skal til for at kvinnene skal følge 

behandlingsråd (jamfør vaksineråd). I den forbindelse kunne det vært aktuelt å forske 

spesifikt på risikooppfattelse og etterlevelse ved legemiddelbruk hos norske gravide. Det er 

også viktig å vite hvordan norsk rådgivende helsepersonell vurderer risikoen for teratogene 

effekter da det er sannsynlig at deres råd og risikooppfattelse vil speiles hos kvinnene.     
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6 Konklusjon 

Gjennomgangen av tidligere henvendelser til Giftinformasjonen viste at selvpåførte 

forgiftninger hos gravide og ammende oftest involverte legemidler. I likhet med studier fra 

utlandet viste også våre data at paracetamol var forgiftningsagens ved mange av disse 

henvendelsene.  

Den prospektive studien har vist at gravide og ammende bekymrer seg unødig for risikoen 

ved mange forskjellige typer eksponeringer (hovedsakelig legemidler og kjemikalier). Studien 

viste også at skreddersydd risikokommunikasjon med kvinnene kan korrigere og redusere 

risikooppfattelsen betydelig, selv om det kan være vanskelig å få kvinnene til å akseptere en 

«null-risiko». Dataene tyder på at kvinner som henvender seg til Giftinformasjonen i forkant 

av en eksponering oppnår en lavere risikoreduksjon enn kvinner som allerede er eksponert 

ved henvendelse.  

Ved de aller fleste eksponeringene, anga vaktpersonalet at eksponeringen ikke medførte noen 

økning i risiko for foster eller brystbarn. Dersom vakten anslo at det forelå en liten økning i 

risiko hadde kvinnene en vesentlig høyere risikooppfattelse etter rådgivning enn dersom 

vakten ikke anga noen økt risiko. 

Gravide og ammende søker ofte råd og informasjon fra flere ulike kilder, og flere påpeker at 

det er ønskelig å samle informasjonen på ett sted. Per dags dato har ikke Norge noen 

spesialisert tjeneste innen teratologi. De aller fleste kvinnene var imidlertid svært positive til 

at Norge fikk opprettet et teratologiinformasjonssenter slik som i mange land i Europa. En 

slik tjeneste ville bedret allmennhetens og helsepersonells tilgang på sikker, forskningsbasert 

informasjon om ulike eksponeringer slik som legemidler, kjemikalier og rusmidler. Tjenesten 

ville også kunne drive forskning på området og lære opp annet fagfolk innen 

risikokommunikasjon og mulig fallgruver. 
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Vedlegg 9 – Oversikt over gravide deltakere i prospektiv studie 

Gravid Agens Hovedklassifisering Før 

eksponering 

Risiko-

oppfattelse 

før 

rådgivning 

Risiko-

oppfattelse 

etter 

rådgivning 

Risiko-

reduksjon 

Bakgrunns-

risiko 

Vaktpersonalets 

risikooppfattelse 

- magefølelse 

1 Omo Color flytende Gasser og 

kjemikalier 

 10 0 100 % 1 eller 2 0 

2 Bittermandel Næringsmidler  9 2 78 % 10 Under 1 

3 Maling generelt Gasser og 

kjemikalier 

X 8 5 38 % 10 0,1 

4 Asfaltrens Gasser og 

kjemikalier 

 7-8 2 75 % <1 0 

5 Finish tabs Gasser og 

kjemikalier 

 7-8 0-1 88 % <1 0 

6 Neurontin Legemiddel  7 2 71 % 5 0 

7 Løsemiddelbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

 7 2 71 % 1 0 

8 Ibux Legemiddel  7 2 71 % 5 0 

9 Muggsopp i hus Mikroorganisme/ 

smitte 

 7 1 86 % 1 0 

10 Opptenningsbriketter Gasser og 

kjemikalier 

 7 0 100 % 10 0 

11 Jotun panellakk Gasser og 

kjemikalier 

X 6-7 3-4 43 % 3 0 

12 Vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

X 6 2 67 % 0 0 

13 Bensinlukt Gasser og 

kjemikalier 

 6 1 83 % 1 0 

14 Kjemisk forvask til bil Gasser og 

kjemikalier 

 6 1 83 % 1-2 Under 1 

15 Løsemiddelbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

 Tilnærmet 6 5 17 % 2-3 0 

16 Gjøko villamaling Gasser og 

kjemikalier 

 5 3-4 20 % 2 0 

17 Hårfarge Gasser og 

kjemikalier 

X 5 2-3 40 % 1 0 

18 Remeron, Dolcontin, 

Imovane 

Legemiddel  5 2 60 % 10-15 1 

19 Muggsopp i hus Mikroorganisme/ 

smitte 

 5 1 80 % 1 0 

20 Salmiakk, klorin Gasser og 

kjemikalier 

 5 0 100 % 3 0 

21 Trestjerners lakk Gasser og 

kjemikalier 

 5 0 100 % 2 0 

22 Vanish oxy action Gasser og 

kjemikalier 

 5 0 100 % 1 0 

23 Naso nesespray Legemiddel  <5 0 100 % <10 0 

24 Imigran Legemiddel X 4-5 2 60 % 2-3 0 

25 Kjølevæske Gasser og 

kjemikalier 

 4-5 0 100 % 2 0 

26 Tokomponent maling Gasser og 

kjemikalier 

 4 0 100 % 0,1 0 

27 Løsemiddelbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

X 3-4 0-1 75 % Ikke tenkt på 

dette 

0 

28 Rødsprit Gasser og 

kjemikalier 

 3-4 0 100 % 1 0 

29 Vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

X 3 3 0 % 0 0 

30 Champignon Næringsmidler  3 0 100 % 1 0 

31 Oljedekkbeis Gasser og 

kjemikalier 

 3 0 100 % 0 0 

32 Bålrøyk Gasser og 

kjemikalier 

X 2-3 2 33 % 1 0 

33 Sølvpuss, vask med klorin, 

skokrem 

Gasser og 

kjemikalier 

X 2-3 2 (0-1, 0-1) 67 % 0 0 

34 Klorin Gasser og 

kjemikalier 

 2-3 1-2 33 % 1 0 

35 Fuge med silikonmasse Gasser og 

kjemikalier 

 2-3 1 67 % 5 0 

36 Benzosyre Gasser og 

kjemikalier 

 2-3 1 67 % <1 0 

37 Hårfarging/striping Gasser og 

kjemikalier 

X 2-3 1 67 % 0 0 

38 Brannslukningsapparat Gasser og 

kjemikalier 

 2 2 0 % Vet ikke 0 

39 Formalin Gasser og 

kjemikalier 

 2 2 0 % 0,5 0 

40 Salmiakk, kloramingass Gasser og 

kjemikalier 

 2 1-2 0 % 5 1-2 
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41 Løsemiddelbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

X 2 1 50 % 1 0 

42 AA-batterier Gasser og 

kjemikalier 

 2 1 50 % 3 0 

43 Lakris Næringsmidler  2 1 50 % 4 0 

44 Fåresopp Planter, bær og sopp  2 0 100 % <5 0 

45 Permetrin Plantevern/skadedyr X 1-2 1 50 % 1 0 

46 Utrogestan (ureg.) Legemiddel  1 1 0 % 5 0 

47 Titralac Legemiddel  1 0 100 % 2 0 

48 Baythion maurlokkeboks Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % 1 0 

49 Oljeovneksplosjon Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % Tilnærmet 2 0 

50 Løpestikke (plante) Planter, bær og sopp  1 0 100 % 0,1 0 

51 Oljeovnlekkasje Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % 0,1 0 

52 Ferro-Retard Legemiddel  1 0 100 % 0,5-1 0 

53 2-mercaptoetanol Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % 5 0 

54 Tyrilin tjærebeis Gasser og 

kjemikalier 

 Veldig lite 

(=1?) 

0 100 % Ikke tenkt på 

dette 

0 

55 Zalo Ultra Gasser og 

kjemikalier 

 0-1 0 100 % 3-4 0 

56 Vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

X 0 1 eller 

mindre 

-100 % <1 0 

57 Vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

X 0 0 0 % 1 0 

58 Penomax Legemiddel  0 0 0 % 1 0 

59 Zovirax Legemiddel  5 0 100 %  15 0 

60 Hockeypulver Næringsmidler  2-3 0 100 % 10 0 

61 Maling Gasser og 

kjemikalier 

 0-1 0 100 % 10-20 0 

62 Spraylakk Gasser og 

kjemikalier 

 1-2 0 100 2-3 0 

63 Ibux Legemiddel X 5 7  3 «Mulighet for 

abort» 

64 Gevita ingefærkapsler Alternativ medisin X 2 0 100 % 30 Ikke oppgitt 

65 Neglelakkfjerner Gasser og 

kjemikalier 

 4 2 50 % 1 0 

66 Jodløsning Gasser og 

kjemikalier 

 1-2 0 100 % 5 0 

67 Jerntabletter Legemiddel  5 0 100 % 2 0 

68 Oljebasert maling Gasser og 

kjemikalier 

 7 0 100 % Ca. 10 0 

69 Sense vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

 9 1 89 % 3 0 

70 Husmaling Gasser og 

kjemikalier 

 3 1-2 33 % 7-8 0 

71 Løsemidler Gasser og 

kjemikalier 

 3 0 100 % 1-2 0 

72 Kvikksølv i lysstoffrør Metaller  4 1 75 % 4 ~0 

73 Badevann m/badeolje Gasser og 

kjemikalier 

 2 2 0 % Vanskelig 0 

74 Salmiakk Gasser og 

kjemikalier 

 7-8 7 13 % 1 0 

75 Klump med rottegift Gasser og 

kjemikalier 

 7 1 86 % 1 0 

76 Salmiakk Gasser og 

kjemikalier 

X  1 0 100 % 2 0 

77 Metallakk og salmiakk Gasser og 

kjemikalier 

X  2 2 0 % 5 0 

78 MS 222 (Tricaine 

mesylate) - Fiskevaksine 

Gasser og 

kjemikalier 

 0 0 0 % 0,5-1 0-1 

79 Gulvlakk Gasser og 

kjemikalier 

X  1 ~0 100 % 1-2 0 

80 Maling Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % 1-2 «Ikke noe 

problem» 

81 Noskapin Legemiddel X  3-4 2 50 % 10 0 

82 Fluorskyll Legemiddel  2 0 100 % 2 0 

83 Blod med hydroxyurea Legemiddel  1-2 2 0 % 2 1-2 

84 Vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

 7 5 29 % 1 0 

85 Jotun treolje Gasser og 

kjemikalier 

 1-2 0 100 % 2-3 0-1 

86 Profender Spot-on Legemiddel  4 0-1 75 % 1 1 

87 Imovane Legemiddel  3 0 100 % 1 0 

88 Plumbogass Gasser og 

kjemikalier 

 1 eller 2 1 50 % 2 0 

89 Kosttilskudd med A-

vitamin 

Legemiddel  3-5 0 100 % 0,2 0 

90 Membran- og flislegging Gasser og 

kjemikalier 

X 7 1 86 % 2 0 
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91 Premium casco tapetlim Gasser og 

kjemikalier 

 0-1 5 -80 % 1 0 

92 Vippelim Gasser og 

kjemikalier 

 5 1 80 % 1-2  0 

93 Colorix silky crayon Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % 10 0 

94 Kjøkkenspray Gasser og 

kjemikalier 

 5 0 100 % 40 0 

95 Tapetlim Gasser og 

kjemikalier 

X 2 1 50 % 1 «God» 

96 Oljemaling Gasser og 

kjemikalier 

X  5 2-3 40 0-1 2 

97 Styrengass Gasser og 

kjemikalier 

 6 7 -14 % 2 2 

98 Klorin Gasser og 

kjemikalier 

X  0-1 0-1 0 % 0-1 0 

99 Liguid Latex Gasser og 

kjemikalier 

 4 0 100 % <1 0 

100 Blomstervann Annet  3 0 100 % 3 0 

101 Casco RX-lim Gasser og 

kjemikalier 

 3 0 100 % 3 0 

102 Plastfjøl som smeltet Gasser og 

kjemikalier 

 2 2 0 % 0,5 0 

103 Pulver fra 

brannslukningsapparat 

Gasser og 

kjemikalier 

 1 1 0 % 1 0 

104 Sølvpuss Gasser og 

kjemikalier 

 5 0 100 % 5 0 

105 Knust sparepære Gasser og 

kjemikalier 

 3-4 2 50 % 5 0 

106 Plumbogass Gasser og 

kjemikalier 

 1 1 0 % 2 0 

107 Loratadin Legemiddel  1-2 1 50 % 2-3 0,1 

108 Vannbasert maling Gasser og 

kjemikalier 

x 3 0 100 % 0,1 % Tilnærmet 0 

 

Skrift i kursiv: Skjema 1b (rekruttering etter start av samtale) ble benyttet ved inklusjon 

Før eksponering: Kvinnene kontaktet Giftinformasjonen i forkant av en mulig eksponering 
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Vedlegg 10 – Oversikt over ammende deltakere i prospektiv studie 

Ammende Agens Hoved-

klassifisering 

Før 

eksponering 

Risikooppfattelse 

før rådgivning 

Risikooppfattelse 

etter rådgivning 

Risiko-

reduksjon 

Vaktpersonalets 

risikooppfattelse 

- magefølelse 

1 Noskapin og 

otrivin 

Legemiddel  8 (3) 3 (3) 63 % 0-1 (0) 

2 Vermox Legemiddel  7 3 57 % 0 

3 Oljebasert 

maling 

Gasser og 

kjemikalier 

X 7 8 -13 % 1 

4 Rødsprit Gasser og 

kjemikalier 

X 6 0 100 % 0 

5 Jødekirsebær Næringsmidler  5-6 2 67 % 0 

6 Noskapin Legemiddel  5 5 0 % 0-0,1 

7 Rectogesic 

rektalsalve 

Legemiddel  5 1-2 60 % Tilnærmet 0 

8 Noskapin Legemiddel  5 1 80 % 0 

9 Ibux Legemiddel X 5 1 80 % 0 

10 Kloramfenikol 

øyedråper 

Legemiddel  5 0 100 % 0 

11 Kloramfenikol 

øyedråper 

Legemiddel  5 0 100 % 0 

12 Tørrkokte 

smukker 

Gasser og 

kjemikalier 

 4 1 75 % 0 

13 Kvikksølv 

termometer 

Metaller  3-4 3-2 25 % 0 

14 Otrivin Comp Legemiddel  3-4 0 100 % 0 

15 Orudis gel Legemiddel  3-(4) 0-3, oppga 1 

tilslutt 

75 % 0 

16 Imigran Legemiddel  2 1 50 % Tilnærmet 0 

17 Imodium Legemiddel  1-2 0 100 % 0 

18 Kantareller Planter, bær og 

sopp 

X 1-2 3 -33 % 0 

19 Voltarol Legemiddel  1 Mer 0 enn 1 0 % 0 

20 Antibac Gasser og 

kjemikalier 

 1 0 100 % 0 

21 Pinex Legemiddel  0 0 0 % 0 

22 Iomeron 

kontrastmiddel 

Legemiddel  Aner ikke 8-9 Økning 0 

23 Ciproxin Legemiddel  3-4 1 75 % 0 

24 Liljekonvall Planter, bær og 

sopp 

 2 1 50 % 0 

25 Ibuprofen og 

paracetamol 

Legemiddel  4 «Svært liten» Senkning 0 

26 Sotalol Legemiddel  2-3 3 0 % 1 

27 Cetirizin Legemiddel  1-2 0 100 % 0-1 

28 Noskapin Legemiddel  2 2 0 % 0 

29 Vin Næringsmidler X  10 10 0 % 0 

30 Kniv brukt til 

blomster og 

laks 

Næringsmidler  3-4 0 100 % 0 

31 Kvikksølv i 

sparepære 

Metaller  2 0 100 % 0 

32 Morfinpreparat Legemiddel  10 0 100 % 0 

33 Tysbast Planter, bær og 

sopp 

 5 0 100 % ~0 

34 Kraftvask Gasser og 

kjemikalier 

 3 0 100 % 0 

35 Vermox Legemiddel  2 1 50 % 0 

36 Ibux Legemiddel X  2 2 0 % Ikke oppgitt  

37 Vermox Legemiddel  4 1 75 % 0 

38 Boots Max Legemiddel  4-5 Vet ikke - «Lite 

problematisk» 

39 Nycoplus D3-

vitamin 

Legemiddel  0-2 2 0 % Tilnærmet 0 

40 Imovane Legemiddel  3 8 -62,5 % 0 

 

Skrift i kursiv: Skjema 1b (rekruttering etter start av samtale) ble benyttet ved inklusjon 

Før eksponering: Kvinnene kontaktet Giftinformasjonen i forkant av en mulig eksponering 
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