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Legemidler i graviditet
Avdelingssjef Trond Oskar Aamo
Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital HF
Trondheim 20 mars 2018

Disposisjon

• Graviditet og legemidler
• Generelle aspekter
• Vanlig brukte legemidler
• Kilder til informasjon
• Nye psykoaktive substanser 

• Kan ikke stole på dyrestudier
• Talidomid
• Diflunisal

• Lite data
• Motstridende data
• 2-3 % av alle nyfødte har en eller annen medfødt defekt
• Når er det «bevist» at et legemiddel er sikkert?
• Epidemiologiske studier som i varierende (les: ofte liten) grad har tatt 

hensyn til 
• Konfunder («forvekslingsfaktor») 

• Sykdomstilstand
• Alvorlighetsgrad
• Alder
• Etc. 

• De som har sykdommen (cases), husker mulige årsaker bedre eller annerledes 
enn de som er friske (controls) 

Prinsipielle problemer



23.03.2018

2

Tidspunkt for 
eksponering

Tidspunkt og varighet av eksponering•
Tidlig i 1. trimester: •

(Alt eller) ingen:ng•
Senere i 1. trimester: •

Teratogene effekter•
I 2. og 3. trimester: •

Fysiologisk påvirkning/ lang:dseffekter•
Sent i 3. trimester: •

Effekter de første dagene eGer fødselen•

Obs. legemidlets halverings:d•
Dosen (kumula:v)•
Lokal eller systemisk behandling•

Effekten på fosteret avhenger av

Praktiske råd

• Vei risiko mot nytte
• Er grunnsykdommen farligere for (mor og) foster enn 

behandlingen?
• Bruk gamle/velprøvde legemidler
• Kortest mulig behandlingstid / lavest mulig dose
• Er lokalbehandling mulig?
• Samarbeid med pasienten
• Innhent supplerende informasjon
• Uoverensstemmelse mellom ulike informasjonskilder
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www.tryggmammamedisin.no

1. Paracetamol
2. Cetirizin
3. Desloratadin
4. Meklozin
5. Xylometazolin
6. Ibuprofen
7. Escitalopram
8. Loratadin
9. Salbutamol
10. Metoklopramid
11. Kodein/paracetamol

Hva spørres det om i forbindelse 
med graviditet?

Paracetamol•
Paracetamol• + kodein        Analge2ka
NSAIDs•
SSRI•
An2histaminer•

Det vil si …
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• Har vært ansett for å være OK
• Ingen mistanke om teratogene effekter ved normal 

dosering
• Fire studier fra 2014-2016 viste økt risiko for ADHD
• En norsk studie fra 2014 viste økt risiko for forsinket 

psykomotoriskutvikling
• Økt risiko for astma?
• Hva så?

Paracetamol

TDNLF nr. 3, 2017

NSAIDs, )dlig graviditet

Spontanabort før uke 20: OR = 2• -3 
Misdannelser: OR ca. 2 •

Avhengig av type misdannelse og type studie•

Dessuten potensielt problemaEsk før •
graviditeten …
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NSAIDs, sen graviditet

• Nyresvikt: 

• Kasuistikker

• Oliguri /økt kreatinin

• For tidlig lukking av ductus arteriosus: OR = 15

• Persisterende pulmonell hypertensjon: OR = 20

• Intraventrikulær blødning hos premature

• Under 1500 gram: OR = 2,7

• Født i uke 23-32: OR = 4,5

• Rihemmende?

• Blødning hos mor?

• Bør ikke brukes i 3. trimester

1449 som brukte kodein 
67 462 som ikke brukte kodein

2011, 67: 1253-61

Kodein

Kodein

• Ingen økt risiko for misdannelser
• Ingen forskjell i overlevelse

• Økt risiko for sectio (OR = 1,4-1,5)
• Økt risiko for atonisk uterus (OR = 1,5)
• Økt risiko for blødning (OR = 1,3)
• Ellers intet å finne
• Normal Apgar-skår
• Normal respirasjon
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LAR- behandling med metadon og 
buprenorfin under graviditet

• Observasjonsstudier:
• Mor har vært behandlet med metadon eller buprenorfin under graviditeten
• Fosteret/barnet er observert i kortere eller lengre tid 

• Observasjons studiene kan bl.a. kritiseres for 
• Få studier der hele gruppen av barn kun er eksponert for 

metadon/buprenorfin
• Skader som opptrer hyppigere hos opioid-eksponerte barn kan helt eller 

delvis være assosiert med andre stoffer enn buprenorfin og metadon. 
• Studiene inneholder mange konfundere
• Studiene kan heller ikke utelukke at de funnene er forårsaket av 

metadon/buprenorfin
Konsensuspanelet vedrørende legemiddelassistert rehabilitering under svangerskapet, 2017

https://helsedirektoratet.no/Documents/Konsensuspanelet_uttale.pdf

Føre var prinsippet!

De behandlingsalterna/vene for en gravid med • opioidavhengighet
som ikke innebærer bruk av opioider eller andre legemidler med 
fosterskadelig potensial, oppfa9es å være den beste løsningen for 
barnet. 
Det  kan likevel være forhold som /lsier at moren bruker legemidlet •
under graviditeten e9er en samlet vurdering av fordeler for mor og 
risiko for barn. 

Konsensuspanelet vedrørende legemiddelassistert rehabilitering under svangerskapet, 2017
https://helsedirektoratet.no/Documents/Konsensuspanelet_uttale.pdf

LAR- behandling med metadon og 
buprenorfin under graviditet

• Konsensuspanelet konkluderer med at anbefalingen om opprettholdelse av 
bruk av LAR legemiddelet bør endres:
• Føre var prinsippet skal vektlegges i større grad siden man ikke kan 

utelukkes at metadon og buprenorfin ikke kan gi fosterskade!
• Fra nåværende retningslinje: Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes 

under graviditeten. Anbefalingen bør være: Metadon eller buprenorfin kan
opprettholdes under graviditeten.
• Konsensuspanelet mener videre at nedtrapping ikke bør begrenses til å 

finne sted mellom uke 14 og 32 i svangerskapet slik det anbefales i dagens 
retningslinje.
• Konsensuspanelet vurderer at buprenorfin er det foretrukne legemiddelet 

dersom LAR-medikament skal videreføres under graviditet.

Konsensuspanelet vedrørende legemiddelassistert rehabilitering under svangerskapet, 2017
https://helsedirektoratet.no/Documents/Konsensuspanelet_uttale.pdf
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LAR-behandling og graviditet
Dokumentasjon av medfødte misdannelser:•

Metadon er assosiert med en liten, men signifikant økning i risikoen for medfødte misdannelser •
Dokumentasjonen for • bprenorfin er ikke like konsistent

Det er gode holdepunkter for at behandling med metadon sammenlignet med • buprenorfin gir økt 
risiko for:

Fødsel før uke 37 av svangerskapet, •
Lavere foster@lvekst (fødselsvekt og hodeomkrets) •

Drøyt halvparten av barna som fødes av kvinner som er i LAR vil utvikle neonatalt •
abs@nenssyndrom (NAS). 

Større risiko for NAS knyIet @l mors bruk av metadon enn • buprenorfin. 

Barn som utvikler NAS eIer metadoneksponering trenger vanligvis lengre sykehusinnleggelse og større doser •
opioider @l å lindre abs@nenssymptomene enn barn som har vært eksponert for buprenorfin. 

Det er • også holdepunkter for en sammenheng mellom omfanget av mors opioidbruk (dose) og risikoen for 
NAS

Visse holdepunkt for at nedtrapping av • opioiddosen under svangerskapet kan redusere forekomsten av NAS

Konfunderende faktorer kan ha bidradd @l disse funnene. •

LAR-behandling og prevensjon

Større fokus på • lang2dsprevensjoni LAR-retningslinjene 
En sterk anbefaling av prevensjonsveiledning og 2lbud om gra2s, sikker og •
reversibel lang2dsprevensjon 2l alle kvinner i fer2l alder som henvises 2l 
LAR. 
Lang2dsprevensjon ved oppstart av LAR muliggjør planlegging av et evt. •
svangerskap 2l et 2dspunkt da kvinnen selv er best mulig rustet 2l å bli 
mor. 
Mer fokus på informasjon vedrørende økning i fer2litet som kan inntreffe •
når livet stabiliseres i LAR
Tilbud om lang2dsprevensjon muliggjør planlagt nedtrapping av •
subs2tusjonsbehandling i forkant av et evt. svangerskap dersom kvinnen 
skulle ønske deDe. 
Mulighet for • å pålegge kvinnen en 2dsbegrenset bruk av prevensjon i en 
periode, fra før oppstart av LAR og 2l hun er stabilisert. 

Antidepressiva

• Økende bruk av antidepressiva i svangerskapet
• Danske data viser økning fra 0,2 % til 3,2 % i perioden 1997-2010 (Jimenez- Solem, 

2013)
• Til tross for at det foreligger store studier er det fortsatt uklart om om bruk 

av antidepressiva har virkninger som er uavhengig av maternell depresjon   
(Huybrechts et al., 2015)
• Det er en allmenn oppfatning at trisykliske antidepressiva er tryggere å 

bruke enn SSRI. 
• En større studie fant ikke forskjeller prematur fødsel, fødselsvekt, hypoglykemi, 

respirasjonsforstyrrelse, Apgar-skår, gulsott og hjertemaformasjoner når de 
sammenlignet TCA med andre antidepressiva inkludert SSRI (Reis & Kallen, 2010)

• Seleksjon av pasienter til de ulike gruppene kan ha hatt betydning for utfallet
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En rekke studier med -tusenvis av gravide•
Parokse-n og hjertemisdannelser?•

I gjennomsni8 kanskje 1,2• -1,3 ganger økning
Andre SSRI og misdannelser•

Metaanalyser:•
Bortse8 fra parokse-n er det usannsynlig at SSRI har fosterskadelige •
effekter

Noen enkeltstudier finner likevel en mulig økt risiko for •
fluokse-n

SSRI og graviditet
Økt risiko for misdannelser?

J Clin Psychopharmacol 2012; 32: 186-94

• 699 med SSRI, 63.000 kontroller
• Justert for grunnsykdommen depresjon
• Ingen økt risiko for misdannelser

• 36.772 eksponerte og 2,3 millioner ueksponerte
• Minimale effekter

Furu K et al. 
BMJ 2015; 
350: h1798.
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Fødselsvekt

Svangerskaps-
lengde

Bare depresjon ga 1 dag kortere 
svangerskapslengde
SSRI i 3. trimester ga 6 dager 
kortere svangerskapslengde

SSRI ga 203 gram lavere 
fødselsvekt
Forsvinner etter justering 
for graviditetslengde

Nezvalova-Henriksen K, Spigset O, et al. Int J Epidemiol 2016; 45: 2018-29.

• 6 ganger økt risiko ved eksponering etter uke 20 i 
en case-control-studie

• Tilsvarer en økning fra ca. 1/700 til ca. 1/110

• Tre oppfølgende studier viser at risikoen kan være 
økt fra i størrelsesorden 1-2/1000 til i 
størrelsesorden 3-5/1000 (OR = 2-2,5)

SSRI og graviditet
Økt risiko for pulmonell hypertensjon?

Kieler H et al. BMJ 2012; 344: d8012.

• Irritabilitet, skrik, søvnproblemer
• I mer utpregede tilfeller: Muskulær hypotoni, nedsatt 

sugeevne, takypne
• I sjeldne tilfeller: Cyanose, kramper 
• Risikoen økt fra 10 % til 30 %
• Debut: Fra de første timene til det første døgnet etter 

fødselen 
• Forsvinner på 1-2 uker
• Bør midlene seponeres før fødselen?

Nordeng H, Spigset O. Treatment with selective serotonin reuptake 

inhibitors in the third trimester of pregnancy. Drug Saf 2005; 28: 565-81.

SSRI og graviditet
Adaptasjonsforstyrrelser
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Kilder (l informasjon
Ikke stol blindt på tekstene i preparatomtalene i •
Felleskatalogen
Bruk heller kapi7el G7 i Norsk •
legemiddelhåndbok 
(www.legemiddelhandboka.no)
Spør RELIS • (www.relis.no)
Sjekk eventuelt også • www.janusinfo.se

http://www.relis.no/
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«Ondskapens akse»

Felles for begge er at: •
De har strukturell likhet med dopamin, nor• -adrenalin og 
serotonin. 
Det er rela:vt enkle strukturer som le< lar seg endre på •
av dyk:ge og mindre dyk:ge kjemikere, og noen ganger 
av kroppens egne systemer

Fenetylamin Tryptamin

TryptofanFenylalanin

α
β

α
β

 Substans Substitusjon 
N α β Fenylring 
   2 3 4 5 6 

 Fenetylamin         
 Amfetamin  -CH3       
 Metamfetamin -CH3 -CH3       
 Efedrin -CH3 -CH3 -OH      
 Adrenalin  -CH3 -OH  -OH -OH   
 Katin  -CH3 -OH      
 2-metylamfetamin 
 (2-MA) 

 -CH3  -CH3     

 3-metylamfetamin  
 (3-MA) 

 -CH3   -CH3    

 4-metylamfetamin  
 (4-MA) 

 -CH3    -CH3   

 2-fluoroamfetamin 
 (2-FA) 

 -CH3  -F     

 4-fluoroamfetamin 
 (4-FA) 

 -CH3    -F   

 2-fluorometamfetamin  
 (2-FMA) 

-CH3 -CH3  -F     

 3-fluorometamfetamin  
 (3-FMA) 

-CH3 -CH3   -F    

 4-fluorometamfetamin  
 (4-FMA) 

-CH3 -CH3    -F   

 4-fluoroetamfetamin  
 (4-FEA) 

-CH2-
CH3 

-CH3    -F   

 4-metyltioamfetamin  
 (4-MTA) 

 -CH3    - S-CH3   

 3-fluoroetylamfetamin  
 (fenfluramin = 3-FEA) 

-CH2-
CH3 

-CH3   -CF3    

         
 Parametoksyamfetamin (PMA)  -CH3    -O-CH3   
 Parametoksymetamfetamin     
 (PMMA) 

-CH3 -CH3    -O-CH3   

 2C-BromoDragonfFy  -CH3  4-bromo-2,3,6,7-benzo-dihydro-difuran 
 6-(2-aminopropyl)benzofuran    
 (6APB) 

 -CH3  Benzofuran 

 3,4-methylenedioksyhydroksy-   
 amfetamin (MDOH) 

-OH -CH3   -O-CH2-O-   

 3,4-methylenedioksyhydroksy- 
 metamfetamin (MDHMA) 

-OH 
-CH3 

-CH3   -O-CH2-O-   

 3,4-methylenedioksy-amfetamin   
 (MDA) 

 -CH3   -O-CH2-O-   

 3,4-metylendioksy- 
 metamfetamin (MDMA)  

-CH3 -CH3   -O-CH2-O-   

 3,4-metylendioksy-N-  
 etylamfetamin (MDEA) 

-CH2-
CH3 

-CH3   -O-CH2-O-   

 3,4-etylenedioksy-N-  
 metamfetamin (EMDA) 

-CH3 -CH3   -O-CH2-CH2-O-   

 N-metyl-1-(3,4-metylen- 
 dioksyfenyl)-2-aminobutan   
 (MDBD) 

-CH3 -CH2- 
CH3 

  -O-CH2-O-   

 3,4-dimetoksyamfetamin)  
 (3,4-DMA) 

 -CH3   OCH3 -OCH3   

 
 2,5 dimetoksy-3,4-metylendioksy-  
 amfetamin (DMMDA) 

  
-CH3 

  
-O-
CH3 

 
-O-CH2-O- 

 
-O-
CH3 

 

 2,5 dimetoksyamylamfetamin   
 (DOAM) 

 -CH3  -O-
CH3 

 -amyl -O-
CH3 

 

α-metylerte
fenetylaminer

Nye Psykoaktive Substanser (NPS)

h"p://www.emcdda.europa.eu/system/files/publica7ons/4541/TDAT17001NON.pdf



23.03.2018

13

Brukeren av nye psykoaktive substanser

Avdeling for klinisk farmakologi 
ved St. Olavs hospital har i løpet 
av 2018 mo<a< illegale Xanax-
Table<er som har inneholdt

Cyklopropylfentalnyl- (fentanylanalog)
Difenhydramin- (anGhistamin)

LCMS-TOF

Kan bestemme molekylvekt med svært høy nøyaktighet.
Mulighet for «åpen» rusmiddelscreen
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�Never give up�


