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U N I V E R S I T E T E T I  B E R G E N

Drug information in pregnancy

Attitudes and needs among 

pregnant women and physicians

Medisinsk-odontologisk fakultet, Klinisk institutt 2

«Avdeling / enhet» 
på hver side:

1 Gå til menyen «Sett inn»

2 Velg: Dato og klokkeslett

3 Skriv navn på avdeling eller

enhet i feltet «Bunntekst»
4 Velg «Bruk på alle"

Sofia Frost Widnes

Presentasjon Skandinavisk LIC-møte

23. september 2014
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Valg av tema for PhD

Erfaring fra RELIS:

13% av spørsmålene kommer fra helsepersonell 

som er usikre på legemiddelbehandling av gravide 

pasienter

Kan jeg ta 

Cipralex? Jeg har 

lest på Internett 

at det kan være 

farlig. 

Felleskatalogen 

anbefaler det 

ikke, men jeg 

skal sjekke med 

RELIS
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Utfordringer - legemiddelinformasjon ved graviditet

Kan legemiddelinformasjon påvirke valg om å bruke 

medisiner ved graviditet?

Formål med avhandlingen:

Undersøke hvilke erfaringer med og behov for 

legemiddelinformasjon som finnes blant leger og gravide

Forskrive 

eller ikke 

forskrive

Ta eller ikke ta 

medisinen
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Råd om bruk av legemidler ved graviditet

Er det forskjeller mellom kilder? 
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Studie 1. Bakgrunn og metode

Råd fra RELIS ble sammenlignet med råd i
Felleskatalogen for tilsvarende legemiddel

Produsent-uavhengig 
informasjon

Pasient-spesifikke råd

1Høye S et al. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(23): 2692-5.

Produsent-informasjon

Hyppigst brukte 
oppslagsverk om 
legemidler blant leger1
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Studie 1. Resultater - forskjeller mellom kilder

Rådene var forskjellige for 47% av legemidlene (n=443 legemiddelråd)

Signifikant (p < 0,01) mer restriktive råd i Felleskatalogen enn fra RELIS. 

http://www.felleskatalogen.no/medisin
http://www.felleskatalogen.no/medisin
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Studie 1. Resultater - eksempel

Felleskatalogen (FK) om Clarityn

Ikke teratogent i dyrestudier. Sikkerhet 

ved bruk under graviditet er ikke 

klarlagt og Clarityn kan derfor ikke 

anbefales.

Lege med gravid pasient 

leser i Felleskatalogen

Fraråder den gravide å 

bruke medisinen

Kun én kilde 

sjekkes

RELIS om Clarityn (loratadin)

Clarityn kan trygt brukes i hele 

svangerskapet. 
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Legemiddelinformasjon og graviditet

Legers evaluering av RELIS sin rolle 
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Studie 2. Metode

Spørreskjema til alle leger som spurte RELIS om 

legemidler og graviditet i løpet av ett år

• fornøydhet med svaret

• kliniske konsekvenser

• rangering av informasjonskilder om legemidler 

ved graviditet
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Studie 2. Resultater

Kliniske konsekvenser av 

svaret fra RELIS

n (%) 
Totalt 123 svar fra 117 leger

Startet eller fortsatt 

legemiddelbehandling

47 (38%)

Unngått eller avsluttet 

legemiddelbehandling

26 (29%)

Svaret var viktig for 

nytte/risiko vurdering

14 (11%)

Unngått abort 11 (9%)

Tatt abort 1 (1%)

Ingen klinisk konsekvens 10 (8%)

Ikke besvart 4 (3%)
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Legemiddelinformasjonsbehov og 

risikooppfatning blant gravide med epilepsi

En kvalitativ studie
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Studie 3. Metode

Intervjuer med 10 gravide kvinner som hadde diagnosen 
epilepsi og som brukte epilepsimedisin

Rekrutterte via nevrologisk avdeling på Haukeland 
Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus

Hovedtema for intervju:

• Risikooppfatning med legemidler og sykdom

• Behov for og erfaringer med legemiddelinformasjon
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Studie 3. Resultater - risikooppfatning

Klare på valget om å ta epilepsimedisin (AED) for å unngå 
anfall

Men doseøkning av AED i graviditet skapte bekymring for 
fosterskade

Kvinnene var restriktive med å ta andre legemidler enn 
AED, også legemidler som er trygge for gravide

«Jeg har hatt en del smerte i det siste og.. tøyd strikken veldig langt før 
jeg har tatt en Paracet … jeg har måttet gjort det, men jeg gjør helst 
ikke det»
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Studie 3. Resultater - legemiddelinformasjon

Kvinnene stolte på leger, spesielt sine nevrologer

Oppga å ha lite behov for legemiddelinformasjon pga

• langvarig AED-behandling

• lite bruk av andre medisiner

• god oppfølging av helsevesenet

De fleste brukte internett til å sjekke informasjon, for 
eksempel om medisiner

"Ja, altså eg har jo søkt på nettet, det var 
det første eg gjorde men det står så mye 
forskjellig inn på alle mulige sider og det er 
jo ikkje alt som er like…bra å lese kanskje"
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Gravide og legers risikooppfatning om 

legemiddelbruk ved graviditet

uib.no

Studie IV. Metode

Spørreundersøkelse

Gravide som kom til 18. ukers ultralyd - screening ved 
kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.
• Oppga navn på fastlege

Gravid og fastlege fylte ut et kortfattet spørreskjema.

6 tekster om graviditet fra pakningsvedlegg, introduserte av 
en situasjonsbeskrivelse.
• Vurdering av fosterskadelig risiko med legemiddelet

• Er man trygg på å ta eller forskrive legemiddelet?

• Hvor tydelig er teksten?

171 gravide (58% svar), 74 allmennleger (62% svar) og 98 
par av gravide/leger
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Legemiddel mot pollenallergi

”Ingen uheldige effekter…

Naturlegemiddel mot søvnvansker

”Skal ikke brukes…

Legemiddel mot ryggsmerter

…ikke vist skadelige effekter… 

Studie IV. Resultater - vurdering av tekster

Legemiddel mot depresjon

…følgende effekter kan sees hos det nyfødte barnet: pustevansker, blålig 

hud, kramper, endringer i kroppstemperatur, vanskeligheter med amming, 

oppkast, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, økte reflekser, 

skjelvinger, irritabilitet, døsighet, konstant gråt, søvnighet eller 

søvnvansker…
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Studie IV. Resultater - leger vs. gravide
Legene vurderte fosterskadelig risiko av alle 6 tekstene signifikant lavere enn de 

gravide, og var signifikant tryggere på å bruke dem, unntatt naturlegemiddel mot 

søvnvansker.

3 ganger mer sannsynlig at legen sa at det var trygt:

Legemiddel mot pollenallergi

”Ingen uheldige effekter…

Legemiddel mot urinveisinfeksjon

…har ikke vist skadelige effekter….forsiktighet med å behandle gravide i et lengre 

tidsrom enn 2 uker

10 ganger  mer sannsynlig at legen sa at det var trygt:

Legemiddel mot depresjon

…følgende effekter kan sees hos det nyfødte barnet: pustevansker, blålig hud, 

kramper, endringer i kroppstemperatur, vanskeligheter med amming, oppkast, lavt 

blodsukker, stive eller slappe muskler, økte reflekser, skjelvinger, irritabilitet, 

døsighet, konstant gråt, søvnighet eller søvnvansker…
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Konklusjoner

Legemiddelinformasjon

Ta eller ikke 

ta medisinen

Troverdig

Pasient-

spesifikk

Utforming/ 

presentasjon av 

risiko

Forskrive 

eller ikke 

forskriveRisiko-

oppfatning
Risiko-

oppfatning

Forskjeller 

mellom 

kilder
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Individuelt nivå
Forklare og diskutere nytte og 

risiko med behandling, 

skreddersy informasjonen

Lett tilgjengelig og pålitelig 

legemiddelinformasjon

Dekke informasjonsbehov på 

individuelt nivå og gruppenivå 

Gruppenivå

Nasjonalt nivå

Implikasjoner
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Litt om veien fra start til mål

Forskningen var integrert i RELIS-jobben fra 2004-2011

• Ble fristilt fra rutineoppgaver på RELIS visse tider (i gjennomsnitt 25-

30% av tiden, unntatt permisjoner)

• To artikler publiserte og datainnsamling for de to siste studiene 

gjennomført

Fra 2012 hadde jeg en stipendiatstilling ved UiB (med 25% 

undervisningsplikt)

• Publiserte de to siste artiklene og skrev sammen avhandlingen

• Disputerte 25. oktober 2013

• Hvis hele arbeidet hadde vært gjennomført i RELIS-stilling hadde 

det trolig vært utfordrende å få avsluttet…


