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Bakgrunn: Bakgrunn for studien er behov for kunnskap om intervensjoner som kan fremme trygg 
medisinbruk og helse i svangerskapet. Slike intervensjoner må sette kvinnen selv i sentrum, og 
styrke hennes evne til riktig legemiddelbruk. I Norge er både forekomsten av sykefravær (70 %) og 
bruk av reseptfrie medisiner (> 50%) i svangerskapet høyt. Farmasøytsamtale har vist seg effektive 
for å bedre legemiddelbruken hos en rekke pasientgrupper, men har hittil i liten grad hatt en rolle i 
svangerskapsomsorgen. Vi har tidligere vist at mange gravide har et stort behov for informasjon når 
det gjelder legemiddelbehandling og at ca. 40 % opplever legemiddel-relaterte problemer (LRP). I 
vår studie ble over 70 % av LRP blant føde-/barsel kvinner ble løst av farmasøyten informerte, eller 
ved å trygge kvinnen om hennes eget legemiddelbruk. Studien viste også at de fleste LRP kunne ha 
blitt forhindret ved en tidlig legemiddelsamtale.  
 
Hensikt: Hensikten med prosjektet er å undersøke om en samtale med farmasøyt tidlig i 
svangerskapet kan: 1) Redusere sykefravær, og 2) bidra til bedre forståelse og behandling av 
svangerskapsrelaterte plager, redusere antall LRP, og dermed øke livskvaliteten til gravide kvinner.  
 
Materiale og Metode: Studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie blant 1200 kvinner i 
Norge i kombinasjon med data fra fire norske helseregistre (FD-Trygd, NPR, NFR og NorPD). 
Gravide kvinner tidlig i svangerskapet fra hele landet vil bli rekruttert via sosiale medier og bli fulgt 
opp til etter fødselen (Figur 1). Kvinnene vil bli randomisert til enten intervensjonsgruppen (IG) eller 
kontrollgruppen (KG). Kvinner i IG (n=600) vil bli henvist til nærmeste studieapotek for å få 
intervensjonen. Alle kvinner vil følge standard svangerskapsomsorg. Data vil bli samlet inn via fire 
elektroniske spørreskjemaer (Q1-Q4).  

 
Figur 1: Studieforløp og datainnsamlingstidspunkter under den randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien.     
GA: Gestasjonsalder. Q1-Q4: Elektronisk spørreskjema 1-4. 
 
Nytteverdi: Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap om hvordan farmasøytisk kompetanse kan benyttes 
i svangerskapsomsorgen for å bedre helsen og øke livskvaliteten til gravide kvinner, og om en slik 
tjeneste vil være kostnadseffektiv. Gevinstene ved å utvikle effektive intervensjoner som kan fremme 
trygg medisinbruk i svangerskapet og bedre helse i svangerskap er av stor verdig for kvinnene selv, 
familiene deres og samfunnet.  
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