
BAKGRUNN OG HENSIKT 
Mange kvinner opplever én eller flere
svangerskapsrelaterte plager under
graviditet, men det finnes få konvensjon-
elle legemidler som er godkjent til bruk i
svangerskapet. Gravide og ammende har
gjennom tidene brukt urtemedisin mot
svangerskapsrelaterte plager og for å øke
melkeproduksjonen. Flere nyere studier i
vestlige land rapporterer at mange
gravide bruker urtemedisin (1–8). 

Bruken av urtemedisin har økt i Norge
de siste årene (9) og tidligere studier her i
landet har vist at henholdsvis 36,0 % og
39,7 % hadde brukt urtemedisin under
graviditet (10, 11). Solhatt mot forkjølelse,
ingefær mot kvalme og Floradix®  (jern -
tilskudd) var blant de tre mest brukte
 urtemedisinene i begge disse studiene.
Studier i andre land har vist varierende
bruk av urtemedisin i svangerskapet.
Eksempelvis er det i USA funnet preval -
enser fra 4 til 45 % (2, 3, 5, 12, 13), i
Australia 12 og 36 % (1, 4) og i Canada
9 % (6). Noen studier har forsøkt å
beskrive «den typiske urtebrukeren», men
disse studiene rapporterer noe motstrid-
ende resultater (1, 6, 7, 10, 12).

Siden urtemedisiner er naturlige anses
de ofte som tryggere enn konvensjonelle
legemidler (14, 15, 16). Slike antakelser
kan bidra til at urtemedisiner fremstår som
attraktive for gravide kvinner. Det finnes
imidlertid lite dokumentasjon om mulige
skadevirkninger av urtemedisin i svanger-
skapet. Tilgjengelige data baserer seg
stort sett på erfaringer fra tradisjonell
bruk, dyrestudier og kunnskap om de
 farmakologisk aktive innholdsstoffene i
urten (17). Det har forekommet tilfeller der
man har mistenkt at bruk av urtemedisin
(Caulophyllum/Blue Cohosh, Tripterygium
wilfordii) under svangerskapet har gitt
alvorlige følger for barnet (18, 19). Urter

som virker blodfortynnende, som inne-
holder alkaloider (hvorav noen har vist
seg å være hepatotoksiske og potensielt
karsinogene) eller antrakinoner (forbind-
elser med lakserende effekt, som igjen kan
stimulere uterus), eller som har effekt på
hormonsystemet eller uterus er urter med
virkningsmekanismer som kan være
 uheldige å bruke under svangerskapet
(20, 21). 

Hensikten med studien var å studere
bruk av urtemedisin i svangerskapet, og
holdninger til urtemedisin blant barsel-
kvinner ved Haukeland universitets sjuke -
hus. Omfanget av bruk, når i  svanger -
skapet urtene ble brukt og hvilke urter som
ble brukt skulle studeres.

MATERIALE OG METODE
Studiepopulasjon og datainnsamling
Alle pasienter innskrevet på Barselloftet
ved Haukeland universitetssjukehus i
studieperioden (november 2008 – mars
2009) fikk utlevert et informasjonsskriv og
et samtykkeskjema ved innleggelse.
Barselloftet var et tilbud til friske mødre
med ukomplisert fødsel der også barnet
var friskt, født til termin og med en fødsels-
vekt på 2800–4800 gram. 

Helsepersonell ansatt ved avdelingen
 innhentet samtykke om deltakelse fra
kvinnene som deltok i studien. Disse
 kvinnene ble intervjuet én til to dager etter
fødsel. Intervjuet ble utført av førstefor -
fatter ved hjelp av et strukturert spørre-
skjema, og varte i gjennomsnitt 20 minutt-
er. I tillegg ble følgende data innhentet fra
skjema som sendes Medisinsk fødsels -
register: barnets fødselsvekt, gestasjons-
alder, bruk av legemidler/smertestillende
tiltak under fødsel og bruk av legemidler
og kost tilskudd under svangerskapet.
Studien var godkjent av Regional komité
for medisinsk forskningsetikk og person-
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Holdninger til og bruk av 
urtemedisin i svangerskapet
– en undersøkelse ved Haukeland universitetssjukehus

Vitenskap Originalartikkel

SAMMENDRAG

HENSIKT
Å studere bruk av urtemedisin i  svanger -
skapet og holdninger til  urtemedisin blant
barselkvinner. 

MATERIALE OG METODER
Totalt 142 kvinner på Kvinneklinikken,
Haukeland universitetssjukehus, ble inter-
vjuet én til to dager etter fødsel i period-
en fra november 2008 til og med mars
2009. Det ble samlet inn data om de inter-
vjuede kvinnene fra skjema som sendes
Medisinsk fødselsregister. 

RESULTATER
I alt 52,8 % av kvinnene hadde brukt urte-
medisin i svangerskapet. De  hyppigst
brukte urtene var bringe bærblad (40,0 %),
ingefær (37,3 %) og kamille (28,0 %). Den
mest vanlige bruker var førstegangs -
fødende, hadde brukt urtemedisin før og
ville bruke urtemedisin igjen. På bakgrunn
av at urtemedisin er naturlig, trakk mange
av kvinnene slutningen at urtemedisin har
mindre bivirkninger enn legemidler, og er
ufarlig å bruke, også i svangerskapet.

KONKLUSJON
Det synes som om bruk av urtemedisiner er
meget utbredt blant gravide. Mange av
kvinnene hadde en mis oppfatning om at
siden urtemedisiner er naturlige er de følge-
lig ufarlige å bruke, også under graviditet.

HOVEDBUDSKAP

Blant de intervjuede kvinnene ble det
funnet at:
• Én av to hadde brukt urtemedisiner 

i svangerskapet.
• De vanligste urtene var bringebær-

blad, ingefær og kamille.
• Det var en utbredt oppfatning at siden

urter er naturlige er de derved trygge
å bruke, også i svangerskapet.

TEKST:
Kristine Heitmann1, Lone Holst2, Hedvig Nordeng3 og Svein Haavik2, e-post: kristine.heitmann@gmail.com
1) Vitusapotek Gullgruven, Bergen 2) Senter for farmasi, Universitetet i Bergen 3) Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

NFT 10-2010 s16-19  06.10.10  11.02  Side 16



vernombudet for forskning ved Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Spørreskjema
Spørreskjemaet var basert på et spørre-
skjema utarbeidet av Nordeng og med -
arbeidere (10). Urtemedisiner ble i denne
studien definert som «alle typer preparat-
er, det vil si tabletter, salver og teer som er
 produsert fra urter og som er brukt for å
oppnå en bedre helse». Følgende  sosio -
demografiske data ble innsamlet: alder,
antall barn fra tidligere graviditeter, sivil
status, røykestatus, høyeste fullførte
utdanning. Informasjon om barnet
 (fødselsvekt, gestasjonsalder) og hvilke
legemidler/smertelindrende tiltak som ble
brukt under fødsel ble registrert. 

Tidligere bruk av urtemedisin generelt
ble kartlagt, samt sannsynlig fremtidig
bruk av urtemedisin. Det ble stilt spesifikke
spørsmål om bruk av ti ulike urter. Dersom
det ble oppgitt at urten var blitt brukt
under svangerskapet ble det videre spurt
om følgende: når i svangerskapet urten
ble brukt, varighet av bruk, indikasjon for
bruk. I tillegg til spesifikke spørsmål om
bruk av urtemedisin, ble det også brukt
åpne spørsmål for å avdekke bruk. 

For å avdekke holdninger til urte-
medisin blant kvinnene, ble de bedt om å
ta stilling til følgende fire påstander
(klassifisert som helt enig, delvis enig, ikke
enig eller vet ikke): «Urtemedisin gir gen-
erelt mindre bivirkninger enn legemidler»,
«Urte medisin kan generelt brukes av
gravide», «Gravide bør heller bruke urte-
medisiner enn vanlige legemidler» og
«Gravide bør ikke bruke noen urtemedisin
uten at legen har sagt at det er greit».
Kvinnene ble klassifisert som positive til
urtemedisin dersom de sa seg helt eller
delvis enig i to av de tre første påstand-
ene. I tillegg til å ta stilling til påstandene,
ble de også bedt om å begrunne svaret.  

Databearbeidelse og statistikk
Dataene ble behandlet med Statistical
Package for Social Sciences (SPSS),
 versjon 16.0. Dataene ble analysert med
bruk av kjikvadrat-test og regresjons -
analyse. Signifikansnivået ble satt til 0,05.

RESULTATER
I alt 142 kvinner deltok i studien. Respons -
raten var på 15 %. Denne er basert på
antall deltakere i studien i forhold til hvor
mange kvinner som var innlagt på
Barselloftet i løpet av studieperioden.

Bruk av urtemedisin
Totalt 52,8 % av kvinnene hadde brukt
urtemedisin i svangerskapet med et gjenn-

omsnitt på 2,1 urter per kvinne (median:
2, typetall: 1, variasjonsbredde: 1–8). De
hyppigst brukte urtemedisinene er vist i
tabell 1. 

Faktorer assosiert med bruk av urte-
medisin var førstegangsfødende, tidligere
bruk av urtemedisin eller sannsynlig frem-
tidig bruk av urtemedisin. Signifikant flere
brukere enn ikke-brukere av urtemedisin i
svangerskapet brukte akupunktur som
smertelindrende behandling under fødsel,
enten alene eller i kombinasjon med andre
smertelindrende behandlinger. Se tabell 2.

Bruken av urtemedisin var på 20,9 %,
12,0 % og 34,8 % i henholdsvis første,
andre og tredje trimester. Hver urt ble
gjennomsnittlig brukt i 43 dager (median:
14, variasjonsbredde: 1–270).

Holdninger til bruk av urtemedisin i 
svangerskapet
Figur 1 viser hvilke påstander kvinnene ble
bedt å ta stilling til og fordelingen av
kvinnenes svar på de ulike påstandene.

Totalt 63,4 % av kvinnene ble registrert
som positive til urtemedisin. Blant kvinnene
som svarte seg «helt enig» i en eller flere
av de tre første påstandene hersket en
oppfatning om at siden urtemedisin er
naturlig, er det ufarlig å bruke, også
under graviditet. De kvinnene som sa seg
«delvis enig» i de tre første påstandene
var generelt positive til urtemedisin, men
ofte med et forbehold. Flere av kvinnene
trakk frem at ikke alle urtemedisiner er
gunstige å bruke under graviditet, men
ingen urt ble av kvinnene spesifikt trukket

NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 10/2010 17

Figur 1. Holdninger til urtemedisin. Deltakerne ble bedt om å ta stilling til de fire ulike på stan d -
ene som vises i figuren. Svaralternativene var ikke enig, delvis enig, helt enig og vet ikke.

Bringebærblad 30 (40,0) Sette i gang fødsel/modning 
av livmor/forhindre rifter

Ingefær 28 (37,3) Kvalme

Kamille 21 (28,0) Beroligende/for søvn, 
mot forkjølelse

Tranebær 10 (13,3) Mot urinveisinfeksjon

Floradix® 10 (13,3) Mot jernmangel 

Solhatt 5 (6,7) Mot forkjølelse/styrke 
immunforsvaret

Kjerringrokk 3 (4,0) Vanndrivende

Hvitløk 3 (4,0) Mot forkjølelse

Aloe vera 2 (2,7) Regulere mage og 
topikal anvendelse

Valeriane 1 (1,3) For søvn

Tabell 1. Oversikt over de ti mest brukte urtemedisinene i svangerskapet.

Andel kvinner som brukte  
urte medisinen i svangerskapet, 

n = 75 (%)

Urtemedisin Vanligste indikasjoner
oppgitt
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frem som eksempel. I tillegg ble alvor-
lighetsgraden av plagen tatt i betraktning.
Mange foretrakk urtemedisiner som
 profylakse eller til behandling av en
mindre alvorlig plage, mens de fremholdt
at alvorlige plager kunne kreve behand -
ling med legemidler. Inntrykket var at
kvinnen selv vurderte alvorlighetsgraden.
De kvinnene som sa seg «ikke enig» i
disse påstandene, begrunnet det hoved-
saklig med at urtemedisiner ikke er godt
nok dokumentert, spesielt ikke når det
gjelder bruk under graviditet.

Det var 21,8 % av kvinnene som sa seg
helt enig i at «gravide bør ikke bruke noen
urtemedisin uten at legen har sagt at det
er greit» (påstand nr. 4). Kvinnene i denne
gruppen hadde tro på at legene ville råde
dem til det rette. Noen av kvinnene nevnte
også interaksjonsproblematikken som en
årsak til at legen burde konsulteres. Kun
9,2 % av kvinnene var «delvis enig» i
påstand nr. 4. De fleste av disse mente at
bruk av urtemedisin måtte klareres av en
fagperson, men ikke nødvendigvis av en
lege. Det var hele 62,7 % av kvinnene som
sa seg «ikke enig» i denne siste påstand-
en. Disse kvinnene hadde hovedsaklig to
hovedargumenter mot å involvere legen i
bruk av urtemedisin. Totalt 37 kvinner
mente at det ikke var nødvendig fordi de
hadde en oppfatning om at urtemedisin
ikke kan gjøre noe skade, mens 38
 kvinner svarte «ikke enig» fordi de hadde
en oppfatning om at legene har en  nega-
tiv holdning til urtemedisin og/eller at
 legene ikke har kunnskap om urtemedisin. 

DISKUSJON 
I denne studien ble det funnet mer utbredt
bruk av urtemedisin i svangerskapet enn

det som har vært funnet i fleste andre
 tidligere studier i Norge og andre vestlige
land (1–8, 10–12). Dette samsvarer med
økt bruk generelt i befolkningen (9). Det
kan også være regionale forskjeller eller
tilfeldigheter som spiller inn. 

Bringebærblad ble brukt av 40 % av
kvinnene som hadde brukt urtemedisin.
Dette er en betydelig høyere andel enn det
som er rapportert tidligere i Norge (10,
11). Solhatt ser derimot ut til å vise motsatt
mønster – 6,7 % sammenliknet med 22,9
% og 18,9 % (10, 11). En  forklaring på
dette mønsteret kan være trender i bruk av
urtemedisin. Ellers er det godt samsvar
mellom resultatene fra denne og tilsvar-
ende tidligere studier i Norge (10, 11).

Trolig er de fleste av de hyppigst brukte
urtene vist i tabell 1 trygge ved bruk i
svangerskapet med unntak av bringe -
bærblad brukt tidlig i svangerskapet (kan
stimulere uterus, fare for abort) (22, 23).

Av de kvinnene som hadde brukt
 urtemedisin i svangerskapet var det flere
som rapporterte om tidligere bruk av
 urtemedisiner enn blant de kvinnene som
ikke hadde brukt slikt. Tilsvarende funn ble
rapportert av Moussally et al. (6). Blant de
som hadde brukt urtemedisin i svanger-
skapet, var det også signifikant flere
kvinner som oppga at de sannsynligvis
ville bruke urtemedisin i fremtiden. Dette
viser at kvinner som har brukt urtemedisin
har stor vilje til bruk og gjerne bruker dette
igjen. I den gruppen som hadde brukt
urtemedisin i svangerskapet ble det funnet
en signifikant høyere andel førstegangs-
fødende enn blant dem som ikke hadde
brukt slike midler. Dette samsvarer med
det som ble rapportert av Forster et al. (1),
men er derimot det motsatte av hva som

ble funnet av Holst et al. (7). 
Kvinnene som deltok i studien er stort

sett representative for fødende kvinner i
Norge (data fra Medisinsk fødselsregister
(MFR)) ut fra alder, sivilstatus og  røyke -
status med få unntak; aldersgruppen 25 til
29 år var noe overrepresentert (38,3 % vs.
31,1 % (MFR)), og enslige og daglige
røykere var underrepresentert (henholds-
vis 0,7 % vs. 8,0 % (MFR) og 4,9 % vs. 7,7
% (MFR)) (24).

Det var signifikant flere som brukte
 akupunktur som eneste smertelindring,
eller som ett av flere tiltak for å lindre
 fødselsmertene, blant de kvinnene som
hadde brukt urtemedisin. Dette samsvarer
med tidligere rapportert trend mot økt
bruk av urtemedisiner blant kvinner som
planla naturlige fødsler (13). Forklaringer
på dette kan være at kvinner som bruker
urtemedisin i svangerskapet i mindre grad
ønsker å bruke smertestillende legemidler
(under fødsel) og at disse kvinnene er mer
åpne for alternative behandlingsmetoder. 

Bruken av urtemedisin var høyest i
tredje trimester. Dette kan forklares med at
svangerskapsrelaterte plager – bortsett fra
kvalme – gjerne tiltar utover i svanger-
skapet, i tillegg til at den hyppigst brukte
urten, bringebærblad, gjerne brukes i
dette  trimesteret. Relativt mange brukte
urtemedisin i første trimester på tross av at
det er i dette trimesteret organogenesen
finner sted, og det følgelig kan være en økt
risiko for fosterskader. Dette kan skyldes at
kvinner generelt blir advart mot å bruke
legemidler i dette trimesteret, og derfor
heller tyr til urtemedisiner som av mange
blir ansett som harmløse, eller at bruken
skjer før graviditeten er kjent.

Mange av de spurte anså urtemedisin
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Karakteristika

Tabell 2. Karakteristika ved kvinnene i forhold til bruk av urtemedisin i svangerskapet.

*aktuell undergruppe sammenliknet med alle andre undergrupper

Total (%) 142 (100,0) 75 (52,8) 67 (47,2)

Antall barn fra 
tidligere graviditeter:
Ingen 50 (35,2) 32 (42,7) 18 (26,9) 0,049
Ett eller flere 92 (64,8) 43 (57,3) 49 (73,1) 0,049

Bruk av urtemedisin:
Tidligere bruk 105 (73,9) 69 (92,0) 36 (53,7) <0,001
Fremtidig bruk 107 (75,4) 66 (88,0) 41 (61,2) 0,001

Smertelindring 
under fødsel:
Akupunktur 37 (26,1) 28 (37,3) 9 (13,4) 0,001
Kun akupunktur 16 (11,3) 13 (17,3) 3 (  4,5) 0,027

Hele studiepopula  sjonen, 
n = 142 (%)

Andel av kvinner som har
brukt urtemedisin i 

svangerskapet, n = 75 (%)

Andel av kvinner som ikke 
har brukt urtemedisin i 

svangerskapet, n = 67 (%) 

p-verdier*
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som ufarlig på bakgrunn av at urtemedisin
er naturlig. Dette er en holdning som også
har fremkommet i andre studier (15, 16).
Flere kvinner uttrykte i tillegg at siden urte-
medisiner er naturlige er de trygge å
bruke også i svangerskapet, og at urte-
medisin blir sett på som tryggere enn lege-
midler å bruke i svangerskapet. Dette
tyder på at det er behov for informasjon
om at urtemedisiner også kan inneholde
skadelige stoffer, og at kvinnene derfor
bør ta de samme forholdsregler ved -
rørende bruk urtemedisiner som ved bruk
av konvensjonelle legemidler. Fare for
 utilfredsstillende behandling av lidelsen
ved bruk av urtemedisiner bør dessuten
gjøres mer kjent. 

Omtrent to tredeler av kvinnene sa seg
uenig i påstand nr. 4: «Gravide bør ikke
bruke noen urtemedisin uten at legen har
sagt at det er greit». Dette ble begrunnet
med at det ikke var nødvendig, enten fordi
urtemedisin er naturlig og derfor ansett
som ufarlig, eller på bakgrunn av antatt
manglende kompetanse om eller ned -
latende holdning til urtemedisin hos
 legene. Liknende grunner til ikke å
 meddele bruk av urtemedisin til legen er
beskrevet i tidligere studier (15, 16). 

Det er viktig at helsepersonell inne har
tilstrekkelig kunnskap om urtemedisin slik
at bruk av slike preparat kan diskuteres
med pasienter, og slik at uheldig bruk,
inkludert eventuelle interaksjoner mellom
urtemedisin og legemidler, kan unngås.
Tidligere studier har vist at helsepersonells
kunnskaper om urtemedisin er mangel-
fulle, og indikerer et behov for å øke
 kunnskapen om urtemedisin hos disse
 yrkesgruppene (25–29).

Studien har begrensninger hoved -
sakelig knyttet til studiestørrelsen og
responsraten. Responsraten i denne
studien var lav (15 %), trolig fordi ligge -
tiden på Barselloftet var så kort at mange
av kvinnene ikke rakk å delta i studien.
Dette var en praktisk hindring som ikke
nødvendigvis betyr at kvinnene i studien
ikke er representative for kvinnene ved
Barselloftet. Det kan ikke utelukkes at en
overvekt av kvinner som var interessert i
urtemedisin ble inkludert i studien. Bruken
av urtemedisin kan derfor ha vært atypisk
i denne gruppen. Siden intervjuene ble
gjennomført én til tre dager etter fødsel og
kun kvinner med friske barn ble inkludert i
studien, kan bruk av urtemedisin være
underestimert da det er fare for recall
bias. Funnene er likevel hovedsakelig i
samsvar med andre tilsvarende studier og
såpass oppsiktsvekkende med hensyn til
den høye forekomsten at bruk av urte-
medisin i svangerskapet bør studeres

nærmere. Til slutt kan det nevnes at da
«delvis uenig» mangler i skalaen brukt til
klassifisering av holdninger, kan dette ha
ført til en skjevhet i fordelingen av kvinner
på de ulike svaralternativene og følgelig
påvirke resultatet i en mer positiv retning.

KONKLUSJON
Det synes å være en høy forekomst av
bruk av urtemedisin i svangerskapet.
Mange av kvinnene hadde en mis opp -
fatning om at siden urtemedisiner er
naturlige er de følgelig ufarlige å bruke,
også under graviditet. Urtemedisiner ble
ofte foretrukket fremfor konvensjonelle
legemidler til bruk under svangerskapet.
Helsepersonell bør ha kunnskap om  urte -
medisiner og være åpne for å  diskutere
denne bruken med gravide og ammende. 

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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