
BAKGRUNN OG HENSIKT
Gastroøsofageal refluks er svært vanlige
svangerskapsrelaterte plager. De fore-
kommer hos mellom tre–fem av 10 gravi-
de, og i enkelte studier er de rapportert
hos nærmere 80 prosent av de gravide
(1). Plagene opptrer hyppigere og sterkere

mot slutten av graviditeten. En studie fant
at ca. 20 prosent av de gravide hadde
halsbrann i første trimester, ca. 40 prosent
i andre trimester og ca. 70 prosent i tredje
trimester (2). Årsaken til at gravide oftere
er plaget med gastroøsofageal refluks, er
økt produksjon av progesteron som redu-
serer muskeltonus i den gastroøsofageale
sfinkteren (lukkemuskelen mellom mage-
sekken og spiserøret) og gir en utilstrekke-
lig lukking av denne. Samtidig vil fosteret
etter hvert som det vokser, trykke på
ventrikkelen og presse mageinnholdet
oppover (3).
Gravide og ammende oppsøker ofte

apoteket for å få råd om behandling av
refluksplager. Hensikten med denne
artikkelen er å oppsummere klinisk
dokumentasjon for de vanligste lege-
midlene ved gastroøsofageal refluks og gi
råd om bruk under graviditet og amming.
Der hvor anbefalingene er forskjellig for
første, andre og tredje trimester i svanger-
skapet, vil vi presisere dette.

MATERIALE OG METODE
Databasen PubMed (www.ncbi.nlm.nih.-
gov/sites/entrez/) ble søkt juni 2008 med
fritekst søketermene «gastro-oesophageal
reflux» og navn på legemiddelgruppene
(«Histamine H2 Receptor Antagonist»,
«H2-blocker», «Antacid Agent», «Proton
Pump Inhibitor») eller virkestoffnavn
(«Alginate», «Cimetidine», «Ranitidine»,
«Famotidine», «Omeprazole», «Panto-
prazole», «Lansoprazole», «Esome-
prazole») koblet med søkeord «pregnan-
cy», «breast feeding» eller «breast milk».
Artikler som ikke hadde hovedfokus på

effekt eller sikkerhet, eller overgang til
morsmelk hos mennesker, ble ekskludert. I
tillegg ble artikler som ikke var på engelsk,
norsk, svensk eller dansk ekskludert.
Oversiktsartikler publisert senere enn
1998 og originalstudier (ingen tids-
begrensning) på området ble gjennom-
gått. Kasuistikker ble kun inkludert hvis de
omtalte overgang til morsmelk, da det
foreligger få studier på dette området. I alt
ble 40 artikler gjennomgått, hvorav 16
oversiktsartikler, 22 originalstudier og 2
kasuistikker. I tillegg ble tre sentrale opp-
slagsverk konferert (4–7).

RESULTATER
Behandlingen kan deles inn i ikke-farma-
kologisk og farmakologisk behandling.

Ikke-farmakologisk behandling
Førstehåndsanbefaling til gravide og
ammende med gastroøsofageale refluks-
plager er generelle, ikke-medikamentelle
tiltak for å forebygge symptomer (som
også gjelder dem som ikke er gravide) (1,
8, 9). De hyppigst nevnte oppsummeres i
tabell 1. Mange får tilstrekkelig symptom-
lindring ved kostholds- og livsstilsendring-
er (1, 8, 9).

Farmakologisk behandling
Anbefalingene vedrørende legemiddel
mot gastroøsofageale refluksplager hos
gravide og ammende er oppsummert i
tabell 2. Anbefalingen gjelder hele
svangerskapet, så fremt noe annet ikke
spesifikt er nevnt.

Alginat
Alginat absorberes ikke fra mage-tarm-
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Gravide og ammende har ofte behov for behandling av sure oppstøt og halsbrann
(gastroøsofageal refluks). Det er derfor nyttig at farmasøyter i apotek har kunnskap om både
farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling av slike plager i svangerskap og
ammeperiode.

KUNNSKAPSGAP
1. Hvilke er de viktigste kostholds-
og livsstilsendringene ved refluks-
plager i svangerskapet?

2. Hvilke legemidler mot refluks-
plager kan brukes av gravide?

Før du leser videre, tenk på hvordan
artikkelen skal hjelpe deg til å gjøre
en bedre jobb som farmasøyt.

HOVEDBUDSKAP
Første tiltak ved refluksplager er
kostholds- og livsstilsendring.

Tilleggstiltak er legemidler som
mekanisk hemmer refluks eller virker
syrenøytraliserende.

H2-blokkere er neste tiltak hvis man
ikke oppnår tilstrekkelig effekt.

Protonpumpehemmere er effektive,
men bør brukes kun i samråd med
lege grunnet begrenset erfaring.
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kanalen, og overføres derfor ikke til foster
eller morsmelk (6). Ved lette plager kan
effekten være god, men det gir vanligvis
ikke tilstrekkelig effekt ved mer uttalte
plager (10, 11).

Antacida
Antacida i form av aluminium- og mag-
nesiumforbindelser kan brukes av gravide
og ammende. En randomisert, kontrollert
studie blant gravide viste at 80 prosent
flere som fikk antacida opplevde lindring
av symptomene enn dem som fikk placebo
(12). Gravide og ammende bør unngå å
bruke kalsiumkarbonat (Titralac®) i store
mengder (> 10 tabletter per dag) fordi
dette kan gi alkalose og hyperkalsemi
(syre/base- og elektrolyttforstyrrelser) (1,
8, 9, 13). Aluminium- og magnesium-
forbindelser absorberes i liten grad syste-
misk, og vil derfor passere over til mors-
melk i minimale mengder (6).

H2-blokkere
H2-blokkere har vist seg å være effektive
ved behandling av refluksplager hos
gravide (14–16). I en studie ble det vist at
bruk av ranitidin 150 mg morgen og kveld
halverte alvorlighetsgraden av refluks-
plager i svangerskapet og reduserte
behovet for tilleggsmedikasjon med
antacida. Regimet med to tabletter daglig
var signifikant bedre enn en tablett daglig
og placebo (15). I en annen studie var
ranitidin 150 mg morgen og kveld det
mest virksomme regimet for å redusere
gastroøsofageale refluksplager blant
kvinner som tidligere ikke hadde hatt god
nok effekt av antacida og kostholds- og
livsstilsendringer (16).
Det foreligger ikke dokumentasjon som

tyder på at bruk av H2-blokkere tidlig i
svangerskapet er forbundet med økt risiko
for misdannelser (17–21). Mest data er
tilgjengelig for ranitidin (ca. 1500

svangerskap), etterfulgt av cimetidin (ca.
800 svangerskap) og famotidin (under
200 svangerskap). I en prospektiv studie
med over 500 gravide (hovedsakelig
ranitidin) ble det ikke funnet noen økt
risiko for medfødte misdannelser eller
dødfødsler (17). For tidlig fødsler var noe
vanligere blant kvinnene som hadde brukt
H2-blokkere, noe som forfatterne mener
kan være forårsaket av den underliggende
sykdommen heller enn legemiddelbruken.
Antall spontanaborter var signifikant
færre blant de som hadde brukt H2-
blokkere sammenliknet med kontrollene
(3,2 prosent vs. 6,5 prosent) (17). I en
annen studie basert på det svenske
medisinske fødselsregisteret (n=255) var
forekomst av medfødte misdannelser 3,2
prosent, noe som anses som innenfor
normalen (2–5 prosent) (18).
Hos ammende er risiko for bivirkninger

hos barnet liten ved sporadisk bruk av H2-
blokkere i terapeutiske doser (6).
Cimetidin passerer over til morsmelk i
større grad enn ranitidin og famotidin.
Den teoretiske beregnede dosen barnet
tilføres via morsmelk er 6 mg/kg/dag for
cimetidin, 40 µg/kg/dag for ranitidin og
11 µg/kg/dag for famotidin (5). For
ranitidin og famotidin er dette langt under
det som er terapeutisk dose hos spedbarn
(< 1 prosent). For cimetidin tilsvarer
mengdene i morsmelk ca. en tredjedel av
terapeutisk dose hos spedbarn. Ved bruk av
cimetidin foreligger en teoretisk mulighet
for hemning av barnets leverenzymer (6).

Protonpumpehemmere
Flere studier har ikke vist noen økt risiko
for fosterskader ved bruk av proton-
pumpehemmere (18, 22–25). En meta-
analyse med nesten 600 graviditeter fant
ingen sammenheng mellom bruk av pro-
tonpumpehemmere og medfødte mis-
dannelser (relative risiko for fosterskade

var 1,2 med 95 prosent konfidensintervall
0,7–1,9) (26). Mesteparten av data fore-
ligger for omeoprazol. Resultatene for
omeoprazol kan trolig overføres til esome-
prazol, som er en enatiomer av omepra-
zol. Det finnes få studier om risiko ved
bruk av lansoprazol og pantoprazol tidlig
i svangerskapet (26, 27).
Protonpumpehemmere er svært syre-

labile og nedbrytes i ventrikkelens sure
miljø når virkestoffet ikke er entero-
drasjert. Til eksempel har omeoprazol en
halveringstid på 10 minutter ved pH
lavere enn 4 (5). Dette medfører trolig
minimal eller ingen systemisk absorbsjon
av protonpumpehemmere i morsmelk fra
barnets mage-tarm-kanal. I ett tilfelle hvor
en ammende kvinne tok 40 mg panto-
prazol, var det ikke målbare mengder i
morsmelken fem timer etter tablettinntak
(28). Ved konsentrasjonsmaksimum i
morsmelken to timer etter tablettinntak ble
det beregnet at diebarnet ville få i seg
maksimalt 7,3 mikrogram pantoprazol. I
ett annet tilfelle hvor kvinnen inntok 20 mg
omeoprazol, var maksimal konsentrasjon i
morsmelken ca. 60 nM (29).

DISKUSJON
Mange gravide og ammende er plaget av
gastroøsofageal refluks. Apoteket kan
være første sted kvinnen henvender seg for
å få råd om hvordan dette kan avhjelpes.
Der må hun møtes med velfunderte råd om
livsstilsendring og selvmedisinering med
reseptfrie legemidler. I Retningslinjer for
svangerskapsomsorgen fra 2005, anbe-
fales helsepersonell å gi råd om kosthold
og levevaner som førstetiltak (30).
Behandling med legemidler kan iverksettes
hvis den gravide eller ammende fortsatt
har plager etter at kosthold- og livsstils-
endringer er gjennomført (1, 8, 9). Klinisk
erfaring tilsier at kosthold- og livsstils-
endringer bør prøves ut for eksempel i en
ukes tid uten adekvat symptomlindring før
oppstart med legemidler.
Tilgjengelig dokumentasjon gir ikke

holdepunkter for at noen av legemidlene
ved gastroøsofageal refluks er foster-
skadelige. Som for alle legemidler anbe-
faler vi likevel en restriktiv holdning til bruk
av slike legemidler hos gravide, særlig i
første trimester. Når det er behov for
legemidler, anbefales først alginat-midler-
/antacida og deretter H2-blokkere. De
reseptfrie pakningene er tilpasset en
behandlingstid på en–to uker. Statens
legemiddelverk anser generelt at risikoen
for feilbehandling og bivirkninger ved slik
bruk for liten (31). Bruk utover denne
tidsperioden bør skje i samråd med lege.
Alginat er vanligvis det midlet som prøves
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Livsstil:

• Fysisk aktivitet kan utsettes til det har
gått 1–2 timer etter et måltid

• Vent med å ligge flatt til det har gått
1–2 timer etter et måltid

• Hvil gjerne sittende i en stol om
dagen

• Om natten kan hodeenden av sengen
heves 10–20 cm

• Ligg gjerne på venstre side.
Ventrikkelens anatomi medfører
mindre refluks i denne stillingen.

Kosthold:

• Reduser inntak av sjokolade, kaffe,
juice, sitrusfrukter, fet krydret mat, løk,
tomat og paprika

• Spis små, hyppige måltider

Tabell 1. Ikke-farmakologiske råd ved gastroøsofageal refluks (1, 8, 9)
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først ved refluksplager hos gravide.
Bruken er utbredt og velkjent blant
gravide i Norge (Nordeng, upubliserte
data). Dersom bruk av alginat eller anta-
cida ikke gir tilstrekkelig symptomlindring,
kan det være indikasjon for å bruke H2-
blokkere. Blant H2-blokkerne bør ranitidin
foretrekkes på grunn av bedre dokumenta-
sjonsgrunnlag. Det foreligger dokumenta-
sjon for å dosering med 150 mg ranitidin
morgen og kveld for å oppnå best effekt.
Protonpumpehemmer bør brukes med

forsiktighet av gravide på grunn av
begrenset klinisk erfaring og svakere
dokumentasjonsgrunnlag. Det er noe
variasjon i hvor restriktive de forskjellige
anbefalingene er med hensyn til bruk av
protonpumpehemmere, med en tendens til
at nyere publikasjoner og oppslagsverk
(4, 5) er mer åpne for bruk hos gravide. Vi
anbefaler en generell restriktiv holdning til
bruk i svangerskapet, og at protonpumpe-
hemmere kun bør brukes i andre og tredje
trimester hvis kvinner er betydelig plaget
og ikke har effekt av H2-blokkere og/eller
antacida og/eller alginat, og da i samråd
med lege. Gravide som har inntatt proton-

pumpehemmer før de ble klar over at de
var gravide, kan beroliges med at det ikke
foreligger studier om økt risiko for foster-
skade.
Som regel vil det være mindre behov for

bruk av legemidler mot gastroøsofageale
refluksplager i ammeperioden. De kvinne-
ne som skulle ha behov for slike lege-
midler må få adekvate råd, slik at de ikke
unødig avslutter ammingen. Selv om
overgangen til morsmelk er målt hos et
fåtall kvinner, tyder alle data på at
legemidler ved gastroøsofageal refluks i
liten grad passerer over til morsmelk
(4–6). Det er heller ikke rapportert om
bivirkninger hos diebarn ved bruk av disse
legemidlene hos mor. Unntaket er
cimetidin som passerer over i relativt sett
større mengder til morsmelken, og som
derfor fortrinnsvis bør unngås. Proton-
pumpehemmere anses som forenelig med
amming på grunn av liten sannsynlighet
for systemisk absorbsjon hos barnet (4–6).
Omeprazol bør brukes fortrinnsvis fordi
man har lengre klinisk erfaring med dette
preparatet hos ammende.
Tekstene i pakningsvedlegg til visse

reseptfrie legemidler mot gastroøsofageal
refluks er formulert slik at legemidlet kan
virke farlig for diebarn. For eksempel står
det for Pepcidduo (inneholder famotidin
10 mg, magnesiumhydroksid 165 mg,
kalsiumkarbonat 800 mg): «Legemiddelet
går over i morsmelk. Det er mulig at barn
som ammes kan påvirkes. Rådfør deg
derfor med lege før bruk av Pepcidduo
ved amming» (32). I henhold til produ-
sentnøytrale kilder anses bruk av disse tre
virkestoffene som forenelige med amming
(4–6). Vi anbefaler at helsepersonell gene-
relt benytter seg av produsentnøytrale
kilder når informasjon gis til gravide og
ammende. Når kildene ikke har lik ordlyd
eller når Felleskatalogen er mer restriktiv,
så bør helsepersonell forklare legemiddel-
brukeren at årsaken til dette kan være
juridiske og/eller regulatoriske forhold for
produsentene (33).
Som for ikke-gravide er det viktig med

informasjon om hvordan preparatene skal
tas slik at de har best effekt. For eksempel
bør kvinnen informeres om at tygge-
tablettene med alginat skal tygges helt i
stykker før de svelges for å danne nok
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Legemiddel- Legemiddel Virkningsmekanisme Reseptstatus (34) Anbefaling i Anbefaling i
gruppe (virkestoff) svangerskapet* ammeperioden

Legemidler som Alginat Danner et «lokk» Reseptfritt Kan brukes Kan brukes
mekanisk hindrer (alginsyre) oppå ventrikkel-
refluks Pectin innholdet og stenger

dermed for refluks

Antacida Aluminium- Reseptfritt Kan brukes Kan brukes
og magnesium- Nøytraliserer
forbindelser magesyre

Kalsiumkarbonat Reseptfritt Bør unngås i store mengder Kan brukes
pga. risiko for syre/base-
og elektrolyttforstyrrelser

H2-blokkere Cimetidin Reduserer syre- Ranitidin og famotidin: Kan brukes hvis ikke Kan brukes hvis ikke
Famotidin produksjonen ved Inntil 24 tabletter er alginat eller antacida alginat eller antacida
Ranitidin å blokkere histamin unntatt fra reseptplikt til bedrer symptomene. bedrer symptomene.

H2-reseptor bruk ved sure oppstøt Lengst klinisk erfaring Famotidin eller ranitidin
og halsbrann. Disse kan med ranitidin. bør anbefales fremfor
selges utenom apotekene cimetidin pga. mindre
fra 1. januar 2009 overgang til morsmelk.

Protonpumpe- Esomeprazol Reduserer syre- Omeoprazol: Inntil 14 Kan brukes etter første Omeprazol kan brukes
hemmere Lanzoprazol produksjonen ved å tabletter à 10 mg er trimester etter samråd hvis ikke andre legemidler

Omeprazol hemme transport av unntatt fra reseptplikt. med lege hvis ikke gir symptomlindring.
Pantoprazol protoner (H+-ioner) Disse kan selges utenom andre legemidler mot Begrenset klinisk erfaring

ut i magesekken apotekene fra 1. januar refluks bedrer med de andre protonpumpe-
2009 symptomene. Lengst hemmerne. Teoretisk sett

erfaring med omeprazol. minimalt opptak hos diebarn
via morsmelk.

* Anbefalingen gjelder hele svangerskapet, så fremt noe annet ikke spesifikt er nevnt som for protonpumpehemmerne.

Tabell 2. Anbefalinger vedrørende bruk av legemidler ved gastroøsofageal refluks til gravide og ammende
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skum til å legge seg som et «lokk» over
mageinnholdet. Alginat bør inntas en
halvtimes tid etter hvert måltid, samt ved
sengetid. Kvinnen bør informeres om at
antacida skal tas så ofte at de holdes
smertefrie (1–2 tabletter ved behov) og at
effekten er kortvarig. Ved bruk av av H2-
blokkere bør kvinnen få informasjon om at
effekten kommer etter 15–30 minutter og
varer inntil 12 timer. Hun kan kombinere
antacida med H2-blokkere for å få en rask
lindring og lengre effekt.

KONKLUSJON
Når det er behov for legemidler, anbefales
følgende behandlingstrapp: først alginat-
midler/antacida og deretter H2-blokkere.
Hvis kvinnen er betydelig plaget eller må
bruke reseptfrie legemidler hyppig eller
over lang tid, eller har annen sykdom i
tillegg, kan dette betinge at hun henvises
til egen lege. Legemidler som brukes ved
gastroøsofageal refluks går i liten grad
over til morsmelk, og amming kan opp-
rettholdes ved slik legemiddelbruk.

Artikkelen er utarbeidet i etterkant av brosjyren
«Gode råd. Sure oppstøt og halsbrann hos
gravide og ammende» (35). Takk til medarbei-
dere i Mor-barn gruppen i Apotekforeningen
ved barnelege Anne-Karin Brigtsen, Barne-
senteret, Ullevål universitetssykehus, farmasøyt
Unni Eriksen, Apotekforeningen, farmasøyt
Alfhild Hov, Apotek 1 Nordstjernen Sandefjord
og helsesøster Nina Misvær, Høgskolen i
Akershus, for faglige diskusjoner i forbindelse
med brosjyren.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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