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Prostaglandin. ATC-nr.: G02A D06 TABLETTER 25 μg: Hver tablett inneh.: Misoprostol 25 µg, hjelpestoffer. Indikasjoner: Induksjon av fødsel. Dosering: 25 µg hver 2. time eller 50 µg hver 
4. time iht. Sykehusets rutiner, maks. døgndose 200 µg. Ved påfølgende administrering av oksytocin, anbefales det å vente 4 timer etter siste dose av Angusta. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Lavere dose og/eller doseringsintervall bør vurderes. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Administrering: Administreres av hel-
sepersonell med utdanning innen fødselshjelp, på sykehus der utstyr for kontinuerlig overvåking av foster og uterus er tilgjengelig. Cervix skal undersøkes nøye før bruk av legemidlet. 
Skal svelges hele sammen med et glass vann. Tablettene har delestrek, men skal ikke deles. Samtidig matinntak endrer ikke biotilgjengeligheten, men Cmax kan reduseres. Kontrain-
dikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv fødsel. Mistanke om/ bevis på at barnets liv er i fare før induksjon (f.eks. unormal nonstresstest eller stresstest, mekoniumfarget 
fostervann eller en diagnose/anamnese der barnets helsetilstand ikke er tilfredsstillende). Dersom oksytocin og/eller andre legemidler til induksjon av fødsel er gitt. Ved mistanke om/
bevis på arrvev fra tidligere kirurgiske inngrep i uterus eller cervix, f.eks. keisersnitt. Avvik i uterus (f.eks. uterus bicornis) som forhindrer vaginal fødsel. Placenta praevia eller vaginal-
blødning uten kjent årsak etter uke 24 i svangerskapet. Avvikende fosterleie som forhindrer vaginal fødsel. Nyresvikt (GFR <15 ml/minutt/1,73 m2). Forsiktighetsregler: Skal kun brukes 
dersom fødselsinduksjon er klinisk indisert. Kan føre til overdreven stimulering av uterus. Ved svært kraftige/langvarige uteruskontraksjoner eller ved klinisk bekymring for mor/barn, 
skal det ikke gis flere tabletter. Ved vedvarende kraftige uteruskontraksjoner, bør behandling iht. lokale retningslinjer igangsettes. Ved preeklampsi bør bevis på/mistanke om at barnets 
liv er i fare utelukkes. Ingen/begrensede kliniske data finnes ved alvorlig preeklampsi. Ved korioamnionitt kan det være nødvendig å fremskynde fødselen. Ingen/begrensede kliniske 
data finnes ved hull på fosterhinnene >48 timer før administrering, svangerskap med flere fostre, flerfødsler, Bishops score >6 eller bruk før uke 37 i svangerskapet. Økt risiko for dis-
seminert intravaskulær koagulasjon postpartum er beskrevet ved induksjon av fødsel (fysiologisk/farmakologisk metode). Interaksjoner: Samtidig bruk av oksytocin eller andre 
legemidler til fødselsinduksjon er kontraindisert pga. risiko for økt uterotonisk effekt. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Skal kun brukes før uke 37 i svangerskapet 
dersom det er medisinsk indisert. Amming: Amming kan starte 4 timer etter siste dose. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme (med 50 µg 
hver 4. time), oppkast (med 50 µg hver 4. time). Svangerskap: Mekonium i fostervann, blødning postpartum (med 25 µg hver 2. time). Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Diaré, kvalme (med 25 µg hver 2. time), oppkast (med 25 µg hver 2. time). Svangerskap: Uterin hyperstimulering, blødning postpartum 
(med 50 µg hver 4. time). Øvrige: Frysninger, pyreksi. Undersøkelser: Lav Apgarscore (med 50 µg hver 4. time), unormal føtal hjerterytme (med 50 
µg hver 4. time). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Undersøkelser: Lav Apgarscore (med 25 µg hver 2. time), unormal føtal hjerterytme (med 25 
µg hver 2. time). Ukjent frekvens: Nevrologiske: Svimmelhet, neonatale kramper. Luftveier: Neonatal asfyksi, neonatal cyanose. Hud: Kløende 
utslett. Svangerskap: Føtal acidose, prematur placentaløsning, uterusruptur. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Langvarige/svært kraf-
tige kontraksjoner pga. overdreven uterin stimulering. Behandling: Seponering av Angusta. Behandling iht. lokale retningslinjer. Potensielle 
konsekvenser av uterin hyperstimulering omfatter hjerterytmeforstyrrelser og asfyksi, keisersnitt skal vurderes i slike tilfeller. Basert på 
SPC godkjent av SLV: 18.07.2019. Reseptgruppe: C. Pakninger og priser: 8 stk. kr 1137,10 (December 2019).

Visste du at...
Misoprostol er følsomt for  fuktighet og lages 
 derfor i tablettform, som skal oppbevares i 
 blister med et  dobbelt lag av aluminiumsfolie1?

 
  Misoprostol mister mer enn 5% av  aktivt virkestoff utenfor blister 
etter 48 timer i romtemperatur2

 
  I følge RELIS kan oppbevaring av  misoprostol  utenfor blister ha 
 konsekvenser for effekt, sikkerhet og bivirkninger3

 
  Angusta® er indisert til induksjon av fødsel og  produsert innenfor 
GMP regler og  pakket i dobbelt  aluminiumsfolie1

For mer informasjon kontakt
Solveig Rue, Cand.Pharm
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Terapiområde Angstlidelser

TEKST: Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt, 
Diakonhjemmet Sykehusapotek

Hvordan kan farmasøyter bidra?
• Være klar over at angst ofte også følger 

somatiske sykdommer som for eksempel etter 
hjerteinfarkt, kreftsykdommer m.m.

• Være klar over at pasienten kan oppleve 
det som angstfremkallende å være kunde 
på apoteket. Legg derfor til rette for en så 
smidig ekspedisjon som mulig.

• Kartlegge syn på behandlingen – det er 
viktig at pasienten forstår at dette er en 
symptomatisk behandling.

• Ved oppstart av benzodiazepiner: Spør om 
pasienten ønsker informasjon. Forklar hvor 
raskt pasienten kan forvente effekt, og ikke 
minst hvor lenge medisinen sitter i kroppen 
(NB: eldre). Forklar om sporadisk bruk kontra 
fast bruk, bilkjøring, tretthet, toleranseutvik-

ling, avhengighet, nedtrapping/bråsepone-
ring og eventuelle interaksjoner (obs: andre 
legemidler som kan gi additiv effekt).

• Ved oppstart av antidepressiva: Spør om 
pasienten ønsker informasjon. Forklar hvor 
raskt pasienten kan forvente effekt (2–4 
uker), og forventet behandlingslengde. 
 Forklar nedtrapping og etterlevelse.

• Ved bruk av medikamenter over tid: Utforsk 
hvordan pasienten opplever behandlingen, 
effekt, nytte, behag/ubehag.

• Unngå moralisende utsagn om medisin-
bruken, vær i stedet nysgjerrig, åpen og 
utforskende. 

• Forklar og anbefal gjerne serumkonsen-
 trasjonsmålinger.

Behandlingsalternativer 
Viktig å merke seg er at symptomene varierer 
over tid og i intensitet. Det finnes to hoved-
behandlingsformer: medikamentell og psyko-
terapeutisk. Innen psykoterapi er det flere ulike 
retninger/metoder som benyttes slik som for 
eksempel adferds- og eksponeringsterapi. 
Ofte brukes en kombinasjon av medikamen-
tell behandling og psykoterapi med god effekt. 
Viktig å huske at legemidler ikke helbreder 
angsten eller sårbarheten som fører til angst, 
men kun virker symptomatisk. Helbredelse 
fra angst skjer ved en god dose egeninnsats, 
gjerne under kyndig terapeutisk veiledning. 

Medikamentelt
Antidepressiva og benzodiazepiner er de van-
ligst brukte medikamentgruppene mot angst. 
I tillegg brukes enkelte ganger buspiron og 
 pregabalin. Behandlingen varierer stort avhen-
gig av om det er barn, unge, voksne eller eldre 
som behandles. 
Antidepressiva: Førstevalg; SSRI og SNRI. 
Dosering og preparatvalg vil være avhengig 

av alder (unge, voksne, eldre), individuelle 
metabolisme-egenskaper (for eksempel CYP- 
status), andre sykdommer, andre legemidler og 
bivirkningsprofil. 
Benzodiazepiner: Obs: Lavere doser til eldre på 
grunn av endret distribusjonsvolum og fettløselige 
legemidler. Har krampestillende, angstdempende 
og sederende egenskaper. Kan i kombinasjon 
med alkohol og andre CNS-legemidler gi økt 
fare for respirasjonsdepresjon. Viktig å huske 
på at det er store potensforskjeller mellom de 
ulike benzodiazepinene og de har svært ulik 
nedbrytningshastighet, noen med og noen uten 
aktive metabolitter. Økt fare for fall hos eldre. 
Buspiron: Godkjent for symptomatisk behand-
ling av angsttilstander av klinisk signifikant 
alvorlighetsgrad, kjennetegnet ved angst, agita-
sjon og spenning. Buspiron sidestilles med SSRI 
og SNRI ved generalisert angstlidelse (GAD). 
Pregabalin: Indikasjon ved generalisert angst 
(GAD). Pregabalin kan gi positive psyko-
logiske effekter, som for eksempel eufori. 
Misbrukspotensial. 

Redsel og angst er vanlige menneskelige reaksjoner som har til hensikt å beskytte mot trusler 
og sørge for overlevelse i kritiske og faretruende situasjoner. Altså naturlige reaksjoner på 
reelle farer. Overdreven og urimelig redsel kalles sykelig angst. Å kjenne på redsel i ufarlige 
situasjoner kan gi lammelser og stort ubehag. Angsten kan manifestere seg på flere ulike 
måter både kognitivt, adferdsmessig og kroppslig.

Angst er en utbredt lidelse. Hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angst-
lidelse i løpet av livet, og rundt 15 prosent i løpet av ett år. Angstlidelser forekommer noe 
hyppigere hos kvinner enn hos menn. For mange er angst forbundet med skam, og flere skjuler 
derfor at de sliter med angst og lider i stillhet. Komorbiditet både med andre somatiske og 
psykiatriske lidelser er vanlig. Angst er eksempelvis ofte komorbid med depresjon.  

Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Vil du vite mer? 
Nasjonal faglig veileder vanedannende 
legemidler
www.helsedirektoratet.no/veiledere/
vanedannende-legemidler

Retningslinjer
Norsk retningslinje
Angstlidelser – kliniske retningslinjer for utredning 
og behandling (Statens helse tilsyn, 2000)

Britiske retningslinjer, NICE (2011)
www.nice.org.uk/guidance/CG113

Norsk legemiddelhåndbok
Kapittel T5.1 om angst

Pasientorganisasjoner 
www.angstringen.no 
www.mentalhelse.no

Angstlidelser – hva bør du vite?

FAKTA OM ANGSTLIDELSER

Det finnes flere ulike typer angstlidelser ifølge 
ICD-10:
• Generalisert angst – opplevelse av lite kon-

troll på generelle bekymringer. Klassiske 
bekymringstema: bekymringer knyttet til per-
sonlig økonomisk ruin, bekymringer i forhold 
til å skade eller såre andre, bekymringer for at 
man er eller skal bli somatisk syk.  

• Panikklidelse – karakteriseres av plutselig 
anfallsvis panikk uten spesiell grunn. Oppleves 
som så ubehagelig at mange utvikler en angst 
for angsten, altså en angst for å få panikkanfall. 

• Sosial angst/fobi – frykt for å bli kritisert av 
andre eller å bli stilt i forlegenhet i andres 
påhør. Fysiske angstsymptomer som for eksem-
pel svette og skjelving eksempelvis i stemmen, 
kan forsterke følelsen av å mislykkes i sosiale 
situasjoner. 

• Fobier – fobi er en ekstrem frykt som ikke står 
i forhold til situasjonen eller det spesifikke 
objektet. 

• Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) – oppstår 
som forsinket eller langvarig reaksjon på en 
belastende hendelse eller situasjon. Frembringes 
innen 6 måneder etter en usedvanlig truende 
eller katastrofal opplevelse. 

• Tvangslidelse (OCD) – til gruppen tvangslidelser 
hører tvangstanker og/eller tvangshandlinger 
som virker forstyrrende i hverdagen. Tvangs-
handlinger er handlinger som utføres unødven-
dig ofte på en rituell eller skjematisk måte. 

Er Statens 
helstilsyn 
korrekt?




