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FORDYPNINGSSTOFF TIL HELSEPERSONELL 
Les også brosjyren: GODE RÅD HALSBRANN OG SURE OPPSTØT HOS GRAVIDE  

 
Forekomst og årsak: Halsbrann og sure oppstøt forekommer hos 40 – 85% av alle gravide, og tiltar ofte i 
hyppighet og alvorlighet mot slutten av graviditeten.
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Gastroøsofageal refluks skyldes at surt innhold i ventrikkelen (magesekken) presses opp gjennom den 
gastroøsofageale sfinkteren (lukkemekanismen mellom ventrikkelen og spiserøret) og videre oppover i 
spiserøret (øsofagus) og gir en inflammasjon her. Pasientene kjenner dette som sure oppstøt, halsbrann 
eller brystbrann. Årsaken til at gravide og ammende oftere er plaget med halsbrann og sure oppstøt, er at 
økt produksjon av progesteron reduserer muskeltonus i den gastroøsofageale sfinkteren og gir en 
utilstrekkelig lukking av denne. Samtidig vil fosteret etter hvert som det vokser, trykke på ventrikkelen og 
presse innholdet oppover.  

Halsbrann og kvalme samtidig: Mange gravide med svangerskapskvalme vil også samtidig være plaget 
med halsbrann og sure oppstøt. Noen av legemidlene mot halsbrann og sure oppstøt kan også forverre 
kvalmen. Helsepersonell bør spørre om dette og undersøke om det er nødvendig med tiltak (se brosjyren 
Gode råd om Svangerskapskvalme). 

Behandling: Førstehåndsanbefaling til gravide og ammende med sure oppstøt og halsbrann er generelle, 
ikke-medikamentelle tiltak for å forebygge symptomer (som også gjelder personer som ikke er gravide). 
Helsepersonell bør kjenne rådene om levevaner og endring av kosthold (se brosjyren), og informere om 
disse.  

Behandling med legemidler brukes først hvis kvinnen fortsatt har plagsomme symptomer etter at kosthold- 
og livsstilsendringer er gjennomført.
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 En studie fant at ca. 30 % av de gravide hadde brukt legemidler mot 

halsbrann og sure oppstøt i svangerskapet.
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Legemidler ved reflukssykdom deles inn i tre hovedgrupper ut fra virkningsmekanismen (Tabell 1): 

1. Legemidler som mekanisk hindrer refluks = Alginat 
2. Legemidler som nøytraliserer det sure ventrikkelinnholdet = Antacida 
3. Legemidler som hemmer produksjonen av syre i ventrikkelen  

a) Histamin H2-blokkere 
b) Protonpumpehemmere  

 
En systematisk litteraturgjennomgang gjennomgikk funn fra 4 randomiserte kontrollerte studier (RCT) med til 
sammen 358 kvinner, og konkluderte at behandling med legemidler ga bedre symptomlindring enn 
henholdsvis placebo og kosthold- og livsstilsendringer alene.
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1. Alginat: Alginat er vanligvis det midlet som prøves først ved reflukssykdom hos gravide. Ved lette besvær 
kan effekten være god, men det gir vanligvis ikke tilstrekkelig effekt ved mer uttalte plager. Midlet er 
reseptfritt og finnes som mikstur og tyggetabletter. Alginat absorberes ikke systemisk. Det er derfor heller 
ingen risiko for barnet ved bruk av alginat under svangerskapet eller ved amming. 

Viktig informasjon til kvinnen: Tyggetablettene skal tygges helt i stykker før de svelges. Hvis ikke, vil 
tablettene ikke løses opp, det vil da ikke dannes nok skum, og effekten vil bli dårligere. For at alginat skal 
legge seg som et ”lokk” øverst, bør det inntas ½ times tid etter hvert måltid, samt ved sengetid.  

2. Antacida: Antacida kan brukes av gravide og ammende. Gravide og ammende bør unngå å bruke 
kalsiumkarbonat (Titralac) fordi store mengder (over 7 tabletter daglig) kan gi alkalose og hyperkalsemi.  

Viktig informasjon til kvinnen: Antacida bør tas så ofte at de holdes smertefrie (1-2 tab. ved behov). Effekten 
er kortvarig. 

3. H2-blokkere: Dersom bruk av alginat eller antacida ikke fører frem, kan det være indikasjon for å benytte 
H2-blokkere, også kalt H2-antagonister. H2-blokkere har vist seg å være effektive ved behandling av 
halsbrann hos gravide kvinner.
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 Det foreligger dokumentasjon fra flere tusen gravide som ikke tyder på at 

bruk av ranitidin eller famotidin tidlig i svangerskapet er forbundet med økt risiko for misdannelser.
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Hos ammende er risiko for bivirkninger hos diebarnet liten ved sporadisk bruk av H2-blokkere i terapeutiske 
doser. Famotidin bør på grunn av liten overgang til morsmelk være førstevalg blant H2-blokkere til 
ammende.
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Den teoretiske beregnede dosen barnet tilføres via morsmelk er 0,01 mg/kg/dag for famotidin og 
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0,4 mg/kg/dag for ranitidin (6).
 
Dette er en liten mengde i forhold til terapeutisk dose hos barn (henholdsvis 

0,5 mg/kg/dose og 2 -10 mg/kg/dag).
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Viktig informasjon til kvinnen: Effekten kommer etter 15-30 minutter og varer inntil 12 timer. Det er mulig å 
kombinere antacida med H2-blokkere for å få en rask lindring og langvarig effekt. 

4. Protonpumpehemmere (PPH): Data fra flere tusen gravide viser at det er ingen holdepunkter for at PPH 
som legemiddelgruppe er forbundet med økt risiko for fosterskader.

 
Dokumentasjonsgrunnlaget er best for 

omeoprazol som derfor er førstevalget. Det foreligger mer begrenset dokumentasjon for lansoprazol og 
pantoprazol. En dansk populasjonsbasert studie med mer enn 3600 barn eksponert for PPH i første 
trimester fant ingen sammenheng mellom bruk av PPH og medfødte misdannelser.

9 
Resultatene for 

omeprazol kan overføres til esomeprazol, som er en enatiomer av omeprazol.  

Protonpumpehemmere er ustabile i surt miljø og vil derfor trolig brytes med i barnets ventrikkel før systemisk 
opptak vil kunne finne sted. Amming anses derfor som forenelig med bruk av protonpumpehemmere.
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Omeprazol bør brukes fortrinnsvis fordi man har lengre klinisk erfaring med dette preparatet hos ammende.
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Tabell 1. Legemidler som brukes ved halsbrann og sure oppstøt.
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Legemiddel-
gruppe 

Legemiddel 
(virkestoff) 

Virknings- 

mekanisme 

Anbefaling i svangerskapet  Anbefaling i 
ammeperioden  

Legemidler  
som mekanisk 
hindrer refluks 

Alginat 
(alginsyre) 
Pektin 

Danner et ”lokk” oppå 
ventrikkelinnholdet og 
stenger dermed for 
refluks. 

Kan brukes.  Kan brukes. 

Antacida Aluminium- og 
magnesium-
forbindelser 
 
Kalsiumkarbonat 

Nøytraliserer det sure 
ventrikkel-innholdet. 

Kan brukes.  
 
 
Kalsiumkarbonat bør unngås i doser 
over 1 gram pga. risiko for alkalose 
og hyperkalsemi. 

Kan brukes. 
 
 
Kan brukes. 

H2-blokkere Famotidin 
Ranitidin 

Reduserer syre-
sekresjonen ved å 
blokkere histamin H2-
reseptor. 

Kan brukes hvis ikke alginat eller 
antacida bedrer symptomene.  
Man har lengst erfaring med ranitidin. 

Kan brukes hvis ikke alginat 
eller antacida bedrer 
symptomene.  

Protonpumpe-
hemmere 

Omeprazol 
Esomeprazol 
Lanzoprazol 
Pantoprazol 

Reduserer syre-
sekresjonen ved å 
hemme transporten av 
protoner (H

+
-ioner) ut i 

ventrikkel-lumen. 

Kan brukes etter samråd med lege 
hvis ikke andre legemiddelgrupper 
mot reflukssykdom bedrer 
symptomene. Omeprazol foretrekkes 
pga dokumentasjonsgrunnlaget 

Kan brukes hvis ikke andre 
legemiddelgrupper bedrer 
symptomene. Omeprazol 
foretrekkes pga. lengre 
erfaring hos ammende. 
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