
Trygg MammaMedisin
- ny telefontjeneste for gravide og ammende

God tilgang – riktig bruk av legemidler
Gro C. Havnen

RELIS Sør-Øst

grohav@ous-hf.no



Hvem er vi?



Gravide kvinner blir syke og 

syke kvinner blir gravide   
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Hvordan ser verden ut?

• Halvparten av graviditetene er planlagte

• Mange kvinner trenger behandling under graviditeten

• Kvinner arbeider med kjemikalier, blir utsatt for stråling, drikker 

alkohol og bruker illegale rusmidler 

• Under fosterutviklingen kan legemidler og kjemikalier ha uheldig 

påvirkning på utviklingen

Tall fra Norge

• Bruk av legemidler: ~ 80 %

• Bruk av reseptfrie medisiner: ~70 %

• Korttidsbruk: 60 %

• Kronisk bruk: 15 %

• Naturmedisiner: ~ 40 %



Ikke ensartet gruppe
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Pakningsvedlegg

Hva ligger til grunn for gravides risikooppfattelse?

Felleskatalogen



Misdannelser

Ukjent/multifaktoriell

Genetisk

Miljøfaktorer (inf.)

LM

Heller ikke friske kvinner er garantert et friskt barn

• Rundt 3 % (1/33) av spedbarn blir født med alvorlig misdannelse

• Spontanaborter 10-20 % 

• For 65 % av disse misdannelsene er årsakene ukjente

• Kjemisk induserte misdannelser < 1 %

• Få legemidler er kjent fosterskadelig ved terapeutiske doser



Konsekvenser av dårlig informasjon

• Unødig engstelse 

• Avstår fra nødvendige medisiner

• Feilbruk av legemidler 

Ytterste konsekvens:

• Svangerskapsavbrudd av ønskede graviditeter



Trygg MammaMedisin
- ny telefontjeneste for gravide og ammende

God tilgang – riktig bruk av legemidler



• Sikre oss at vi får all informasjon vi trenger

• Hvorfor lurer kvinnen på dette?

• Kan gi et mer konkret og skreddersydd svar

• Muligheter for å stille oppfølgingsspørsmål

• Raskere svar 

• Kan vi lettere møte bekymringen til den enkelte kvinne 

og gi tilpasset informasjon

Telefontjeneste - ved å snakke med kvinnene:



• Telefonnummer – 22 92 11 00

• 10 ansatte (farmasøyter og lege) fra RELIS som betjener 
telefonen

• Åpen telefonlinje 2,5 t hver dag

• Åpningstid kl 9-11:30 alle arbeidsdager

• Oppstart var 11. mai 2016 – 9 mnd prøvetid 

• Piloten vil bli evaluert, bl.a. brukerundersøkelse

Telefontjenesten - Piloten i korte trekk:



1) Risiko for barnet

2) Risiko ved ubehandlet/underbehandlet mor

Nytten > Risiko

Risiko/nytte-vurdering



FOSTER/BARN SVANGERSKAPSFORLØP MOR

Risiko ved ubehandlet depresjon

• For tidlig fødsel

• Lav fødselsvekt

• Lav APGAR score

• Negativ påvirkning på mor-

barnrelasjon

• Svangerskapsforgiftning

• Spontanabort

• Keisersnitt

Tilbakefall i depresjon:

• Følger dårlig opp sv.kontroller

• Dårligere ernæringsstatus

• Rusmisbruk

• Postpartumdepresjon

• Suicidalitet/selvdestruktiv adferd

• Seponeringssyndrom

Eksempel: Risiko ved ubehandlet depresjon

Risiko må settes inn i en sammenheng
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God tilgang – riktig bruk av legemidler

Situasjonsanalyse

Frykt for fosterskader/uheldige effekter av legemidler:

• Medfører at gravide og ammende ikke tar nødvendige medisiner

• Medfører at kvinner tar abort selv om det ikke er noen økt risiko 

• Medfører at kvinner ikke ammer

• Medfører at farmasøytiske industri ikke utvikler legemidler til 

gravide og ammende

Kvinner blir ikke behandlet optimalt, heller ikke etter første trimester 

eller for livstruende tilstander



Telefontjeneste

22 92 11 00


