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I mange tilfeller er det nødvendig med medisinbruk i svangerskapet for å 
sikre helsen til mor og barn. Dette doktorgradsarbeid har bidratt til en bedre 
forståelse for risiko ved bruk psykofarmaka i svangerskapet og utbredelsen 
av medisinbruk i svangerskapet i et internasjonalt perspektiv. 
 
I dette doktorgradsarbeidet har stipendiat Angela Lupattelli ved Farmasøytisk institutt, 
Universitetet i Oslo, kartlagt bruk av psykofarmaka i svangerskapet blant kvinner i over 
18 land i Europa, Nord-Amerika og Australia. Prosjektet har vist at én av 20 kvinner sliter 
med depresjon og/eller angst i svangerskapet, og rundt halvparten av disse kvinnene 
bruker legemidler med virkning på sentralnervesystemet, «psykofarmaka», hovedsakelig 
SSRI antidepressiva, i svangerskapet.  
 
Bruken av psykofarmaka i svangerskapet varierte kraftig fra land til land, selv når det ble 
tatt høyde for forskjell i medisinske og sosiale faktorer. Funnene har bidratt til å sette 
søkelys på hvor forskjellig forskrivningen av psykofarmaka til gravide er samt bidratt i 
debatten om riktig medisinbruk i svangerskapet. 
 
Dette doktorarbeidet har også bidratt til ny kunnskap om hvordan kvinner tar medisin 
som legen har forskrevet i svangerskapet. Halvparten av alle kvinner med psykisk sykdom 
i svangerskapet rapporterte at de ikke tok psykofarmaka slik legen hadde foreskrevet, 
såkalt «lav etterlevelse». Kvinnenes egne holdninger til legemidler, oppfatning av risiko 
ved bruk av antidepressiva og grad av symptomer på depresjon, hadde stor innvirkning på 
om de fulgte legens forskrivning eller ikke. Disse funnene tyder på at det er viktig å ta 
utgangspunkt i kvinnens egne holdninger og forståelse av egen sykdom for å fremme 
riktig bruk av legemidler i svangerskapet.  
 
Videre har dette doktorarbeidet, i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstituttet og 
Universitetet i North Carolina, USA, fokusert spesielt på kvinner med spiseforstyrrelser, 
og vist at de har et høyt forbruk av psykofarmaka (inkl. antidepressiva, 
beroligende/sovemedisiner og antipsykotika) og avføringsmidler under og etter 
svangerskapet. Disse funnene vil bidra til å øke bevisstheten blant helsepersonell om 
psykiske plager og medisinering av kvinner med spiseforstyrrelser under svangerskapet 
og i perioden etter fødsel, og har derfor direkte betydning for klinisk praksis.  
 
I samarbeid med Hospital for Sick Children i Toronto, Canada, fant vi ingen økt risiko for 



 

 

underlivsblødninger hverken tidlig eller sent i svangerskapet, og heller ikke etter fødselen, 
hos kvinner som brukte antidepressiva i svangerskapet sammenlignet med kvinner uten 
depresjon og uten antidepressiva. Derimot hadde kvinnene med symptomer på depresjon 
i svangerskapet, men som ikke brukte antidepressiva, 20% økt risiko for blødninger tidlig 
i svangerskapet. Dette kan tyde på at det er mer uheldig å gå med en ubehandlet 
depresjon enn å bruke antidepressiva med tanke på blødningsrisikoen. Disse resultatene 
vil være viktig for helsepersonell når fordeler og ulemper ved bruk av antidepressiva i 
svangerskapet skal vurderes.  
 
 
 
 

 

 

 


