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Dette kapitlet dekker ulike aspekter av barseltiden og de ulike anbefalinger er derfor nevnt 
under de respektive avsnittene nedenfor.  
 
Kapitlet dekker  
det fjerde trimesteret  
urinretensjon etter fødsel  
urinlekkasje i barseltid 
infeksjoner i barsel 
anemi etter fødsel 
resuturering  
smertelindring hos ammede 
tidlig hjemreise etter fødsel. 

 
 
Søkestrategi 
 
Pyramidesøk, UptoDate , CINAHL, Pubmed , Cochrane, NICE guidelines, The Royal Women´s 
Hospital (Australia) guidelines, Institute of Obstetricians & Gynaecologists (Irland) guidelines, 
International Consultation on Incontinence 6th Ed, Helsedirektoratet, RCOG, DSOG, SFOG 
LactMed, Hale, Schaefer, Pubmed, UpToDate, Regionalt legemiddelinformasjonssenter 
(RELIS), informasjon fra teratologiinformasjonssentre, veiledere/anbefalinger for behandling 
av smerter hos ammende, Statens legemiddelverk/EMA, Folkehelseinstituttet, MFR 
 

Søkeord 
Postpartum urin retensjon, postpartum vannlatningsproblemer/vannlatningsforstyrrelser. 
Urininkontinens, stress urininkontinens, urgency urininkontinens, urinlekkasje. 
Postpartum infeksjon, postpartum/barsel feber, mastitt, abscess. 
Anemi, jerntilskudd, jernmangel etter fødsel, anemi i barsel, transfusjon, Erythropoietin. 
Resuturering, episiotomi. 
Legemidler og amming, smertelindring, akutte smerter, smertestillende, analgetika, anestesi, 
paracetamol, ibuprofen, diklofenak, naproksen, morfin, kodein, tramadol, oksykodon.  
Tidlig hjemreise postpartum/etter fødsel. 
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DET FJERDE TRIMESTERET 
 

Anbefalinger 
 
Vi foreslår blodtrykkskontroll av alle kvinner etter fødsel for å avdekke sen debut av 
hypertensiv svangerskapskomplikasjon (IV) (link til Kapittel 28 Hypertensive 
svangerskapskomplikasjoner og eklampsi). 
 
Vi foreslår bruk av tidlig varslingssystem tilpasset barselkvinner (III), for eksempel ONEWS 
(IV). Dette for å sikre en objektiv, systematisk og regelmessig registrering av vitale 
parametere under barseloppholdet på sykehus (link til Kapittel ONEWS). 
 
Uttrykket Det fjerde trimesteret er innført som en beskrivelse av de første tolv uker etter 
fødsel og er blant annet anerkjent av The American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) (1). Det fjerde trimesteret  viser til et behov for tettere medisinsk 
oppfølgning også i barselstiden. I Norge i dag er det et tilbud om en kontroll 4 til 6 uker etter 
fødsel hos fastlege eller jordmor (2). 
 
ACOGs anbefalinger i det fjerde trimesteret vil være flere konsultasjoner og ikke bare en 
enkelt kontroll (1). Det bør etterstrebes å følge opp både medisinske problemstillinger som 
hypertensjon, diabetes og kroniske sykdommer, samt livsstilsvaner inkludert kosthold og 
fysisk aktivitet. I tillegg bør det legges et fokus på barselkvinnens psykiske helse. Opp mot 15 
% av alle kvinner får barselsdepresjon (3) og 3-6 % oppfyller kriteriene for diagnosen 
posttraumatisk stressyndrom i forbindelse med fødselen (4). 
Oppfølgning på helsestasjonen med tanke på amming og barnets utvikling bør komme i 
tillegg.  
 

 
Litteratur 
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helse/kontroll-etter-fødselen 
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URINRETENSJON ETTER FØDSEL 
 

Anbefalinger  

 
Det foreslås at alle kvinner bør etter en barnefødsel får dokumentert at vannlating er 
kommet i orden innen tre timer etter fødselen, eller tre timer etter at kateteret er fjernet 
(IV). 

 Ved resturin mellom 150 og 1000 ml foreslås engangskateterisering hver 2.-4. time til 
spontan vannlating med resturin <150 ml er kommet i gang (III -IV).  

 

 Ved resturin >1000 ml foreslås permanent kateter i 2-3 dager opp til en uke (III-IV).  
 

 
Definisjoner (1) 

 
 «Overt» urinretensjon - «Manglende spontan vannlating innen seks timer etter fødsel eller 
fra fjerning av kateter etter keisersnitt (kvinnen klarer ikke å tisse i det hele tatt). 
«Covert» urinretensjon - Kvinnen tisser, men tømmer mindre en 50% av blærens innhold 
eller har resturin etter vannlating ≥ 150 ml.  
 

 
Forekomst (2, 3) 

 
Varierende i litteraturen, fra 0,5 % til 45 %, vanligst i nedre område.  

 
 
Etiologi/patogenese (2, 4, 5) 

 
Blærens kapasitet øker og følsomheten for overstrekning nedsettes i løpet av graviditeten. 

Dette normaliseres de første ukene postpartum. Økt diurese de første dagene etter fødsel 
på grunn av utskillelse av retinert interstitiell væske under graviditeten. Blærens sensibilitet 
kan være nedsatt pga. fødselstraume/denervering. 
 

 
Risikofaktorer(1-8) 

 Epidural/spinalanalgesi.  

 Pudendal kan gi bedøvelse av urinblæren med påfølgende tømningsproblemer 

 Operativ forløsning 

 Langvarig fødsel 

 Protrahert andre stadium 
 Kristeller maneuver (fundus trykk), 

episiotomi, ødem, hematom, rifter – spesielt fortilrifter 

 Nullipara 

 Store mengder intravenøs væske under/etter fødsel  



 
Overvåking/oppfølging/behandling  
 
Under fødsel (9-11) 
Kvinnen bør late vannet regelmessig under fødsel, vanligvis anbefales hver andre til tredje 
time. Dersom hun ikke føler vannlatingstrang, eller hun ikke klarer å gå på toalettet, må 
kvinnen kateteriseres. Tømningsfrekvens må justeres ut fra pasientens væskeinntak (per 
os/intravenøst) i forhold til diuresen. Blæren bør være tømt før utdrivningstiden. Dette 
gjelder spesielt ved operativ forløsning.  
 
Vær oppmerksom på at oksytocin har en svak antidiuretisk effekt. 

 
Etter fødsel (5, 9, 10) 
Alle kvinner bør få dokumentert at vannlating er kommet i orden innen tre timer etter 

fødselen. Tidspunkt og evt. resturinmengde føres opp. Resturin måles ved blærescanner 
eller engangskateter. Ved resturin 100- 500 ml kommer vannlatingen oftest i gang av seg 
selv.  

 
Flytskjema for oppfølging (2, 4, 5, 9, 10) 
Kateterisering utføres dersom resturin overskrider grensen for hva som anses som normalt 
(se flytskjemaet). Flytskjemaet er veiledende. En helhetsvurdering gjøres ut fra hvor mye 
pasienten har fått i seg under og etter fødsel (per os/intravenøst), tidspunkt for vannlating 
under fødsel og symptomer på mulig resturin (høytstående uterus, smerter over symfysen, 
generell uro, blodtrykksfall).  
Resturin kan forekomme selv ved spontan vannlatning av større volum. I tvilstilfeller bør 
man bruke blæreskanner.  
 
Ved vedvarende problemer med vannlating og store mengder resturin skal det lages en plan 
for å sikre blæretømming de neste døgnene. Dersom pasienten må̊ fortsette med 
kateterisering etter hjemreise instrueres hun i selvkateterisering, med videre oppfølging hos 
gynekolog ved avdelingen, uroterapeut eller urolog (avhengig av lokal prosedyre).  
Bakteriologisk dyrkingsprøve tas før hjemreise hvis kvinnen har vært kateterisert > 1 gang 
etter fødselen eller hvis hun har symptomer på̊ urinveisinfeksjon.  
 



 
 

 
Komplikasjoner (2, 5) 

 Urinveisinfeksjon 
 

 Skadet detrusormuskulatur (gir vedvarende problemer med å tømme blæren 
(sjelden)) 
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URINLEKKASJE I BARSELTID 
 
Her omtales urinlekkasje hos kvinner opp til 1 år etter barnefødsel og er ment som et 
supplement til kapitlet om urinlekkasje i veileder for gynekologi. 
 

 
Anbefalinger 
 
Det anbefales bruk av miksjonsliste og bleieveietest for kartlegging av problemet (II). 
 
Det anbefales bekkenbunnstrening under og etter svangerskapet for å forebygge/behandle 
urininkontinens (II). 
 
Det anbefales å unngå kirurgisk behandling av urininkontinens i barseltid pga. spontan 
remisjon hos omkring halvparten av kvinnene (II). 
 

 
Definisjoner (1) 

 

 Stress urininkontinens (vanligst i barseltid): Ufrivillig urinlekkasje ved anstrengelse 
eller fysisk aktivitet (som trening, sport) eller ved nys eller hoste 

 Urgency: Hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet. 

 Urgency urininkontinens: Ufrivillig urinlekkasje assosiert med urgency. 
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 Blandings urininkontinens: Ufrivillig urinlekkasje assosiert med urgency, men også 
ved anstrengelse eller fysisk aktivitet (som trening, sport) eller ved nys eller hoste. 

 Nocturi: Enhver oppvåkning på natten som skyldes vannlatingstrang 

 Overaktiv blære syndrom (OAB): Symptomkompleks bestående av urgency, vanligvis 
ledsaget av frequency og nocturi med eller uten urgency urininkontinens i fravær av 
urinveisinfeksjon eller annen åpenbar patologi 

 Ekstrauretral inkontinens: Urinlekkasje fra fistler, oppstår svært sjelden etter 
barnefødsler i vår del av verden 

 

 
Epidemiologi 
 
I graviditeten skyldes urinlekkasje trykk fra forstørret uterus, fluktuerende hormonnivåer, 
økt glomerulær filtrasjon, endret uretrovesikal vinkel. 
 
Postpartum assosieres urinlekkasje til forløsningsrelaterte faktorer som trauma mot blære, 
nerve eller muskelskade eller skade av uretra eller støttevevet rundt urethra (2). 
 
Prevalens av urinlekkasje er høyest i tredje trimester (nesten 2 av 3 kvinner), reduseres til ca. 
50% de første 12 månedene postpartum, og ca 30 % etter 4 år (3). 
 
Stressinkontinens er 7 ganger vanligere enn urgencyinkontinens i svangerskap og 
postpartum (4). 
 

 
Diagnostikk 
 

 God anamnese- bruk gjerne validerte spørreskjema som NKIR-spørreskjema (5), 
Sandvik´s Severity Index (6)  
eller ICIQ-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI-SF) (7)  

 24-timers bleieveietest (8) 

 Gynekologisk undersøkelse med vaginal UL for å utelukke annen patologi i bekkenet 
 Urinstix 

 

Utredning  
Urodynamisk utredning avventes vanligvis til etter barseltid 

 
 
Risikofaktorer for vedvarende urininkontinens etter barseltid 

 Urininkontinens i svangerskap (2) 

 Vaginal fødsel (9) 

 Høy BMI i siste trimester (10) 

 Paritet (11) 
 



Behandling  
 

 Berolige kvinnen. Mange blir bedre og halvparten blir helt bra etter barseltid (12). 

 Bekkenbunnstrening (13). 
Lokale østrogener kan forsøkes ved atrofiske slimhinner pga. amming. 

 

 Ved stressinkontinens (14):  
Inkontinenspessar (ringpessar med kule) evt. kun inkontinensbue til bruk under   

trening. 
 

 Ved urgency/overaktiv blæresymptomer (15): 
- Blæretrening. 
- Reduksjon av væskeinntak (OBS: forsiktighet hos ammende 

kvinner)/endring av drikkemønster. 
- Unngå irritanter som kaffe, te etc. 
- Verken antimuskarine medikamenter eller mirabegron har vist å påvirke 

barnet under svangerskap eller amming, men ikke nok data for å kunne si 
at det er helt trygt å bruke. 

 
 

Profylakse 
 
Bekkenbunnstrening før, under og etter svangerskapet (13). 
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INFEKSJONER i BARSEL 
 
Her omtales postpartum endometritt, sårinfeksjon i episiotomi/perinealrift/etter sectio, 
septisk bekkenvenetrombose, mammaabscess og mastitt. For øvrig link til sepsis og gruppe A 
streptokokk (GAS)-infeksjon. 
 

 
Anbefalinger 
 
Vi foreslår bruk av tidlig varslingssystem tilpasset barselkvinner (III), f.eks ONEWS (IV). Slik 
kan sykdomstilstand fanges opp på et tidlig tidspunkt samt følges over tid på en objektiv 
måte.  
Det anbefales tidlig oppstart av antibiotika-behandling ved mistanke om alvorlig infeksjon. 
 
Link til ONEWS 
 

 
Definisjon 
 



Postpartum infeksjon defineres ved temperatur ≥ 38°C (rektalt) ved to målinger, forutsatt at 
det ikke påvises et ekstragenitalt fokus. 

 
 
Epidemiologi  
 
Hyppigste årsak er bakterielle infeksjoner i endometriet, parametriet, mammae, 
sectiocicatrice, episiotomi, urinveier, luftveier.   
 

 Skyldes oftest en blanding av anaerobe og aerobe bakterier.  
 

 Mastitt er oftest forårsaket av penicillinaseproduserende stafylokokker (1). 
 

 Postpartumendometritt kan oppstå inntil 6 uker etter fødsel. 

 
 
Forekomst 

 

 Etter vaginal forløsning 0,9-3,9 (1) 

 Etter sectio ca 6-11% (2) 

 Bakteriemi 10-20% av pasientene (1) 
 

 
Diagnostikk, generelt 
 
-temp, BT, puls. OBS sepsisutvikling (link ONEWS, link sepsis-kapitlet) 
 
-klinisk undersøkelse med tanke på feberfokus  (CNS, luftveier, mammae, abdomen, 
urinveier, sectiosicatrice, uterus, vagina, perineum, underekstremiteter, hud mm) 
 
-urinstix, dyrkning dersom + leukocytter (trenger ikke være + nitritt, Gram-positive bakterier, 
f.eks enterokokker produserer ikke nitritt). 
 
-blodkultur ved temp ≥ 38,5°C rektalt/frostanfall, nedsatt allmenntilstand, mistanke om 
sepsis, svekket immunforsvar. Gjentas ved temperaturstigning/frostanfall, uavhengig om 
antibiotika er startet. 
 
-bakteriedyrking fra cervix/episiotomi/sår/uterinaspirat. Det er svært viktig med kliniske 
opplysninger på rekvisisjonen og korrekt angivelse av prøvematerialet. 
 
-blodprøver: CRP, hvite (OBS flere blodprøver ved mistanke om sepsis)  
 
Videre diagnostikk på indikasjon: 
-UL uterus/abdomen/sectioarr/urinveier/mammae 
 
-MR diagnostikk av nekrotiserende fasciitt 



 
-CT med kontrast ved mistanke om septisk bekkenvenetrombose/post partum vena ovarica 
trombose (1) 
  
 

Risikofaktorer 
 
Langvarig fødsel, hyppige vaginale undersøkelser under fødsel, langvarig vannavgang, 
misfarget fostervann, chorioamnionitt, vaginal operativ forløsning, manuell uthenting av 
placenta, intrauterine rester, sectio med lang operasjonstid, bruk av instrumenter/suturer, 
akkumulering av blod/væske i bekken/vev, overvekt (1)(3). 
  

 
Klinikk og behandling  
 
Nedenfor er anbefalinger for empirisk behandling i følge Nasjonale retningslinjer for 
antibiotika i sykehus (https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-
sykehus). Dersom det er oppvekst av relevante mikrober, er det viktig å målrette 
behandlingen i henhold til funn og resistensbestemmelse. 
 

Postpartum endometritt 
Inntil 6 uker postpartum. Feber >38°C, samt ømhet over uterus og illeluktende fluor/renselse 
 
Antibiotikavalg:  
Benzylpenicillin iv 3 g x 4 i 10-14 dager 
+ Klindamycin iv 600 mg x 3-4 i 10-14 dager 
+ Eventuelt Gentamicin iv 5 mg/kg x 1 (behandling monitoreres med 
serumkonsentrasjonsmålinger, unntak; behandlingstid < 3 dager og normal nyrefunksjon) 
Ved penicillin straksallergi 
Klindamycin iv 600 mg x 3-4 i 10-14 dager 
+ Gentamicin iv 5 mg/kg x 1 
Vakuumaspirasjon/Curretage i antibiotikadekke er nødvendig ved mistanke om retinert vev, 
men endometriet skal ikke skrapes ned til basalis, pga risiko for synekier/Asherman syndrom 
(1). 
 

Sårinfeksjon  
Ved gynekologisk kirurgi er det oftest polymikrobiell etiologi med Gram-negative intestinale 
stavbakterier, enterokokker og/eller anaerobe bakterier 
 

 Episiotomi/perinealrift 
Vanligvis infeksjon i hud/subkutant vev med hevelse, rødme, purulent sekresjon. 
Behandles ved å åpne, fjerne suturmateriale og nekrotisk vev, skylle. Antibiotika 
dersom cellulitt (2). 

 

 Infeksjon etter sectio 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus
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Overfladisk sårinfeksjon (hud, subkutant til fascien): lett erytem rundt såret uten 
hevelse/øvrige tegn skyldes oftest ikke infeksjon og skal derfor ikke behandles. 
Antibiotikabehandling er som oftest unødvendig ved sårinfeksjon. Hos pasienter med 
lettgradig sårinfeksjon (erytem/hevelse < 3 - 5 cm i diameter) er det vanligvis 
tilstrekkelig å fjerne bandasje og kirurgisk tape, eventuelt med fjerning av 
overfladiske suturer i tillegg til adekvat sårstell. Kortvarig antibiotikabehandling på 1-
2 døgn er ofte tilstrekkelig ved overfladisk infeksjon (4). 

 

 Dyp postoperativ sårinfeksjon (fascie og evt muskulatur) eller intaabdominal 
infeksjon:  
Kirurgisk revisjon er nødvendig, overfladiske og dype suturer fjernes slik at eventuelt 
puss dreneres tilfredsstillende (4)(9). 
Ved høy feber, allmenn påvirkning eller takykardi er det indisert med antibiotika. 
Pasienter uten sepsis kan oftest behandles utenfor sykehus med peroral behandling. 
Ved dyp infeksjon kan det initialt være indisert med intravenøs behandling (4). 

 
Standard antibiotikavalg ved mindre alvorlig og overfladisk infeksjon:   
Dikloksacillin po 0,5-1 g x 4 
Ved penicillin straksallergi (type I) 
Klindamycin iv/po 600-900 / 300-600 mg x 3-4 
+ evt. ciprofloxacin iv 400-600 mg x 2 
Alternativt antibiotikavalg: 
Ciprofloxacin po 500-750 mg x 2 der Gram-negative bakterier er mistenkt. 
 
Standard antibiotikavalg ved alvorlig og dyp infeksjon: 
Cefotaksim iv 2 g x 3 + evt. metronidazol iv 1,5 g x 1 første døgn, deretter 1 g x 1 i 7-
10 dager 
eller 
Piperacillin/tazobactam 4 g x 3-4 i 7-10 dager 
Overgang til peroralt ved klinisk bedring. 
+ evt. metronidazol po/iv 400-500 mg x 3/1,5 g x 1 første døgn, deretter 1 g x 1. 
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Gruppe A Streptokokk infeksjon, GAS - link Kapittel 11 
 

Septisk bekkenvenetrombose 
Oppstår gjennomsnittlig etter 8 (1-17) dager etter fødsel/sectio med springende feber og 
lende-, flanke- og/eller ryggsmerter. Forekommer 90 % i høyre vena ovarica (1).  
OBS ved vedvarende feber til tross for antibiotikabehandling (5). 
Store sprik angående insidens 1:3000 (5), 1:500-1:2000 (6). 
 
Behandles med antibiotika (som ved endometritt) og fragmin (avhengig av utbredelse, 
alvorlighetsgrad), men det er lite evidens for valg av behandling.  
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Fast, rødt, ømt området på brystet, samt feber >38,5°C (2). 
Standard antibiotikavalg ved mindre alvorlig infeksjon: 
Dikloksacillin po 500-1000 mg x 4 i 10 (-14) dager 
 
Standard antibiotikavalg ved alvorlig infeksjon: 
Kloksacillin iv 1-2 g x 4 i 10 (-14) dager.  
Ved penicillin straksallergi (type I): 
Erytromycin iv 250 mg x 4 i 10 (-14) dager 
eller 
Erytromycin base po 250-500 mg x 4 i 10 (-14) dager 
Behandlingslengde 2-4 uker ved residiv. 
 

Mammaabscess 
Behandles i samarbeid med radiologer.  
Ultralydveiledet drenasje med aspirasjon og evt drensinnleggelse med gjentatt skylning av 
drenet under pågående antibiotika og fortsatt amming (7)(8). 
Sjelden behov for kirurgisk drenasje. 
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ANEMI ETTER FØDSEL 
 
 

Anbefalinger 
 

 Ved Hb <10 g/dl foreslås peroralt jerntilskudd (III). 

 Ved Hb <9 g/dl med symptomer på anemi forslås intravenøs jernbehandling (III). 

 Ved Hb <7 g/dl kan blodtransfusjon vurderes på individuell basis (III). 
 
Erythropoietin anbefales ikke i klinisk behandling (I). 
 

 
Definisjon (1-4)    

 
Den vanligste grensen for postpartum anemi er Hb <10 g/dl  
 

 
Epidemiologi 
 
Den vanligste årsak til anemi i barselseng er jernmangel i svangerskapet og/eller blødning 
ved fødsel.  
Andre sjeldne årsaker til anemi som for eksempel B12 mangel, folsyremangel, thalassemi og 
sigdcelleanemi blir ikke omtalt her. 
 

 
Forekomst (1) 

 
Hb <10 g/dl første dag etter fødsel: 22 %.  
Hb <8 g/dl første dag etter fødsel: 3,4 %. 
 

 
Risikofaktorer (1,5-7) 

 
 Jernmangelanemi i svangerskapet  

 Blødning >500 ml under/etter fødsel  

 Flergangsfødende med jernmangelanemi/lave jernlagre ved tidligere 
svangerskap/fødsel (3) 
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Behandling 
 
Hb bestilles til 1. eller 2. dag postpartum ved: 

 Hb <10 g/dl før fødsel 

 blødning >500 ml under/etter fødsel 

 anemisymptomer som tungpust, svimmelhet, hodepine, øresus, økt tretthet, 
takykardi, palpitasjoner 

 
Det foreligger lite evidens for at parenteralt jerntilskudd er bedre enn peroral jerntilskudd 
ved anemi etter fødsel (8-10), men en meta-analyse fra 2018 konkluderer med at Hb 6 uker 
postpartum er nesten 1 g/dl høyere (ekvivalent  til  1 enhet transfundert SAG) ved 
parenteralt jerntilskudd sammenlignet med peroralt jerntilskudd (11). Sikkerhetsprofilen er 
funnet god og parenteralt jern har færre GI bivirkninger slik at parenteralt jerntilskudd 
anbefales som et alternativ til peroral jern (I).  
 

Det foreslås følgende (2, 6, 11-13): 

 Ved Hb <10 g/dl foreslås jerntabletter (II-verdig jern) (III). 
Dosering: 
Duroferon Duretter®/Nycoplus Ferro-Retard® (jernsulfat) 100 mg x 2 
Niferex® (ferroglycinsulfat) 100 mg x 2 
Feraccru (jernmaltose) 30 mg x2. 

 
 Ved Hb <9 g/dl med symptomer på anemi foreslås intravenøs jernbehandling 

(III-verdig jern) (III). 
 

Se tekst i Felleskatalogen for detaljert administrasjon av det preparatet avdelingen velger. 
Alle er likeverdige preparater for å oppnå ønsket effekt (3, 12) (III). Ferinject® og Monofer® 
har begge den fordelen at man oftest kommer til målet med en enkelt behandling. 
Monofer® er vist å ha en høyere forekomst av hypersensitivitetsreaksjoner enn Ferinject® 
(2,1% vs. 8,7%) (14). CosmoFer® har høyere risiko for alvorlig allergisk reaksjon pga. 
dextrankomponenten. 
 
Intravenøs jernbehandling kan også være aktuelt der en vil unngå blodtransfusjon eller i 
sjeldne tilfeller med inadekvat gastrointestinal absorbsjon. 
 

Dosering: 
Ferinject® (jernkarboksymaltose) 1000 mg som engangsdose. En enkeltdose må ikke 
overskride 15 mg/kg kroppsvekt. Ytterligere 500 mg kan evt. gis etter en uke. 

 
Venofer® (jernsukrose) 200 mg x 1 i tre påfølgende dager. 

 
Monofer® (jernisomaltosid) 1000 mg som engangsdose. En enkeltdose må ikke 
overskride 20 mg/kg kroppsvekt. Ytterligere 500 mg kan evt. gis etter en uke. 
 
CosmoFer® (jernhydroksiddekstran) 100-200 mg x 1 med de første 25 mg gitt som en 
testdose. 



 
 

Ved Hb <7 g/dl kan blodtransfusjon vurderes ut fra kvinnens sykehistorie og 
anemisymptomer. Avgjørelsen må tas på informert individuell basis (IV, III).  
 
Symptomer på anemi: 

 brystsmerter  

 orthostatisk hypotensjon 

 takykardi som ikke responderer på væskebehandling  
 
Generell fatigue er ikke alene indikasjon for transfusjon av blodprodukter (8).  
Vurder å gi i.v. jern etter transfusjon da blodprodukter ikke øker ferritinnivået.  
Blodprodukter kan ha alvorlige bivirkninger og bør kun brukes når det foreligger en 
medisinsk indikasjon. Forskning tyder på at det er et overforbruk av blodtransfusjoner og 
underforbruk av jernsubstitusjonsprodukter i postpartum perioden (15-17).  
 
Erythropoietin er i liten grad tatt i bruk i behandlingen av postpartum anemi og har ikke vist 
vesentlig behandlingsgevinst. Det har derfor ingen klinisk betydning (6, 18, 19) (I). 
 

Kontraindikasjoner 
Anemi uten at det foreligger jernmangelanemi. 
 

 
Komplikasjoner (2, 5, 20)  

 
Anemi postpartum påvirker kvinnenes morbiditet med økt infeksjonsrisiko, spesielt for 
urinveisinfeksjon samt endometritt og feber. Nedsatt livskvalitet, spesielt økt fatigue og 
postpartum depresjon. Alvorlig anemi gir også økt kardiovaskulær belastning. 
Vær spesielt oppmerksom på anemi hos flergangsfødende som erfaringsmessig ender opp 
med lavere jernlagre etter hver påfølgende fødsel. 
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RESUTURERING 
 
Tidligere var det vanlig å avvente med resuturering i to til tre måneder for optimal 
revaskularisering (2). Det er lite støtte for dette i ny litteratur og vil utsette kvinnen for 
unødige plager.  

 



Tidlig resuturering, innen de to første ukene med både dype og overfladiske rifter har støtte, 
men i få artikler. Dette fører til reduserte perineale smerter og dyspareuni (3). Suksessraten 
varierer i studier fra 87% til 100 % (1).  

 
 
Epidemiologi 
 
Infeksjon eller dehiscens i rift eller episiotomi er en sjelden komplikasjon.  
 

 
Klinikk og behandling 
 
Symptomer på infeksjon er feber, smerter eller puss, vanligvis 6-8 dager etter forløsning (1).  
 
Såret skal først inspiseres for nekrose eller eksudat og det skal utelukkes pågående infeksjon. 
Ved infeksjon skal det gis bredspektret antibiotika i 6-8 dager før det kan forsøkes med 
resuturering (1).  
 
Før det resutureres bør det skylles med saltvann og fjerne dødt vev for inspeksjon. Deretter 
med lokal eller regional anestesi skal det lages friske sårflater skarp disseksjon til friskt 
granulasjonsvev. Man kan gi en dose med intravenøs bredspektret antibiotika før inngrep, 
uten at dette har støtte av noen RCT (1). Resutureringen skjer på lik linje som den primære, 
enkelte anbefaler da avbrutte suturer. 
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SMERTESTILLENDE TIL AMMENDE I BARSEL 
 
Anbefalingene/rådene her gjelder behandling av akutte smerter i barselperioden ved 
fullamming, men er også gyldige for ammende videre og etter postpartum-perioden.  
Her omtales ikke anbefalinger om amming ved kroniske smertetilstander, migrene og 
legemiddelassistert behandling.   
 

 



Anbefalinger  
 
Vi anbefaler at kvinner som ammer får god smertelindring på lik linje med andre pasienter, 
samtidig må sikkerheten til det brysternærte barnet ivaretas (I). 
 
Vi anbefaler at det bør foreligge en god faglig grunn til å fraråde amming hos kvinner som 
må bruke smertestillende (I). 
 
Vi foreslår paracetamol eller ibuprofen som førstevalg ved behov for smertestillende hos 
ammende (III). 
 
Vi foreslår at opioider kun bør brukes sammenhengende i 2-3 dager hos ammende. Det må 
da følges nøye med på mulige bivirkninger hos barnet (III). 
 
Den vitenskapelige dokumentasjon er mangelfull.  Anbefalingene bygger i stor grad på små 
observasjonsstudier og kasuistikker, aktuelle retningslinjer om smertestillende hos 
ammende og vurderinger gjort av anerkjente kompetansesentre innen fagfeltet amming og 
legemiddelsikkerhet.  
 

 
Epidemiologi 
 
Smerter er vanligtidlig i postpartum-perioden og kan variere i type og intensitet. Det finnes 
imidlertid ingen oversikt over hvor mange kvinner som trenger smertelindring med de ulike 
typene smertestillende i barselperioden.   
 

 
Risikofaktorer  
 
Risiko ved ubehandlede smerter hos mor (1, 2) 
Smerter kan redusere mors evne til både å ta vare på seg selv og barnet, og kan nedsette 
morsmelkeproduksjonen. Ubehandlede smerter er knyttet til større forbruk av opioider, 
høyere risiko for postpartum depresjon, og utvikling av kroniske smerter.   
 

Risikofaktorer for bivirkninger via morsmelk (2-4) 
 Sykt og/eller prematurt barn (barn <2-3 måneder er mest følsomme) 

 Legemidler som gjenfinnes i stor grad i morsmelk (høy relativ spedbarnsdose) 

 Høy dosering og langvarig legemiddelbehandling 

 Toksisk legemiddel  

 Legemiddel med lang halveringstid hos brysternærte barn 

 Polyfarmasi med sederende CNS-legemidler hos mor 
 

 
 
 



Behandling 
 
Multimodalt smerteregime anbefales, det vil si at smertestillende midler med forskjellig 
virkningsmekanisme (paracetamol, NSAIDs, opioider, anestesi) kombineres for bedre 
smertelindring og mindre bruk/lavere dosering av opioider (1, 5).  
 
Smertelindring etter sectio -Link Kapittel 36  
 

Smertestillende (legemidler) ved akutte smerter  
 Paracetamol og/eller ibuprofen er foretrukne smertestillende hos ammende. Unngå 

bruk av COX-2 hemmere utover noen få dager.  
 

 Etter anestesi kan mor amme et friskt barn med en gang hun er våken og klar.  
 

 Opioider bør kun brukes sammenhengende i 2-3 dager mens det følges nøye med på 
mulige bivirkninger hos barnet (benytt laveste effektive dose og fortrinnsvis 
multimodalt smerteregime). CYP2D6-testing av mor bør overveies ved bruk av 
kodein, tramadol eller oksykodon utover 3 dager (vær i forkant) (5-10). 

 

 Kodein bør unngås ved amming da kvinner har forskjellig metaboliseringshastighet og 
ulik smertestillende effekt, grunnet forskjellige arvelige varianter av leverenzymene 
(CYP2D6) som omdanner kodein (17). Terapeutisk bruk av kodein hos mor har 
medført forgiftningssymptomer hos barn som ammes (17).  (link til Vedlegg 1 Kodein 
bør unngås under amming)  

 
Tabell 1 gir en oversikt over de mest brukte smertestillende legemidlene (paracetamol, 
NSAIDs, COX-2-hemmere, opioider og anestesi) og sikkerhet ved amming. Opioider er i 
tillegg omtalt spesifikt i teksten under. Link til Vedlegg 2_tabell 1 
 
Råd kan søkes hos RELIS ved ubesvarte spørsmål om behandling og sikkerhetsinformasjon til 
legemidler (se tabell 2).  
 
Tabell 2 inneholder en oversikt over anbefalte nettbaserte oppslagsverk/ressurser med 
informajon om legemidler og bruk under amming. Vi anbefaler spesielt oppslagsverket 
LactMed. Link til Vedlegg 3_tabell 2 

 
Valg og dosering av smertestillende til ammende 
Valget av smertestillende legemidler til ammende avhenger av smertetype og smertestyrke, 
og styres av samme prinsipper som for kvinner som ikke ammer.  
 
Et viktig unntak er bruk av opioider, men behandling i 2-3 døgn er vanligvis forenelig med 
amming (se tiltak for risikoreduksjon). Bruk av opioider i barseltiden bør begrenses til 
behandling av akutte moderate til sterke smerter. Multimodalt smerteregime er anbefalt. 
Det er lite gjennomførbart og lite å vinne på å tilpasse ammingen i barselperioden etter 
tidspunkt for inntak/bruk av opioider.   
 



Ved valg av behandling må det vurderes om det foreligger tilstander eller spesiell sårbarhet 
hos mor eller barn som tilsier at kvinnen ikke bør behandles med bestemte smertestillende 
eller eventuelt ikke amme. Det må tas hensyn til eventuelle interaksjoner med annen 
samtidig legemiddelbehandling. 
 
Anbefalinger med hensyn til smertestyrke/-type (1, 11, 12) 

 Svake til moderate akutte smerter: Paracetamol og/eller NSAIDs (gjerne ibuprofen) 

 Moderate til sterke akutte smerter: Opioider kombinert med paracetamol og/eller 
NSAID  

 Etter-rier: NSAIDs har best effekt, eventuelt i kombinasjon med paracetamol. Opioider 
anbefales ikke. 

 Keisersnitt: Link til kapitlet Smertelindring 
 
Dosering og behandlingslengde 
Ammende skal generelt bruke samme dosering som ikke-ammende. Det er viktig å behandle 
med effektiv dose og unngå unødvendig lang behandlingstid. Lavere doseringer medfører 
mindre risiko for bivirkninger hos mor og barn.  
 

Opioider og risiko ved amming 
Alle opioider (med dosering gjennom døgnet) bør kun brukes i 2-3 dager sammenhengende 
hos ammende. Ved slik kortvarig bruk (inntil 3 dager) er det ikke forventet at barn som 
ammes vil få bivirkninger, men kan ikke utelukkes helt.  
 
Flere farmakokinetiske egenskaper ved opioider tilsier at legemiddelgruppen kan være 
spesielt problematiske hos barn som ammes. Vær oppmerksom på at premature, nyfødte og 
mindre spedbarn har redusert utskillelse av opioider som følge av umoden lever og nyrer (6, 
13, 14 ). Dette kan medføre akkumulering og dermed uønskede legemiddeleffekter 
(toksisitet/bivirkninger) hos barnet. Generelt regnes spedbarn <2-3 måneder å være spesielt 
følsomme for opioideffekter. Ved bruk av opioider er det viktig å følge nøye med på mulige 
bivirkninger hos barnet (unormal søvnighet, slapphet, redusert sugevillighet/matinntak, 
endret pustemønster).  
 
Risikoreduksjon ved bruk av opioider hos ammende (1, 15, 16) 

 Unngå bruk utover 2-3 dager. 

 Lavere dose tilsier lavere risiko. Unngå maksdoser hvis mulig, men optimal 
smertelindring er styrende. 

 Utnytt andre smertestillende (paracetamol, NSAIDs, anestesi) i kombinasjon med 
opioider for opioidbesparende effekt. 

 Mor/paret må være velinformerte om mulig risiko uavhengige av behandlingslengde 
(link til  Pasientinformasjon). 

 Foreldrene må følge nøye med på barnet (unormal søvnighet, slapphet, redusert 
sugevillighet/matinntak, endret pustemønster)  

 Kodein (og muligens tramadol og oksykodon) kan gi spesielt uforutsigbare effekter 
hos brystbarn. Vurder å forskrive annet analgetikum enn kodein. 

 Vurder behovet for å CYP2D6-teste mor ved behandling utover 3 dager med kodein, 
tramadol og eventuelt oksykodon. 



 Mors reaksjon på opioider (grad av sedasjon, andre opioidbivirkninger) kan si noe om 
barnets risiko (grad av sedasjon samsvarer ofte hos mor og barn).    

 Bruk av andre CNS-legemidler hos mor kan forsterke opioidenes dempende effekter.  
 
Tramadol og oksykodon  
Tramadol og oksykodon metaboliseres til dels også via CYP2D6 (7). Det er derfor mulig at 
disse legemidlene, i likhet med kodein, er påvirket av forskjellige genvarianter av CYP2D6.  
Tramadol går i liten grad over i morsmelk, og til nå er det ikke kjent at tramadol har gitt 
bivirkninger hos brysternærte spedbarn (22), men det er behov for mer forskningsdata (7, 
23). Det er viktig å være oppmerksom på at tramadol og samtidig behandling med 
legemidler som øker serotoninnivået (f.eks. SSRI) kan gi serotonergt syndrom hos mor. 
 
For oksykodon finnes det flere tilfeller med forgiftningssymptomer hos brysternærte 
spedbarn, og oksykodon er ikke nødvendigvis et tryggere legemiddel for ammende enn 
kodein (7, 24). I en oppfølgingsstudie (139 mødre som brukte oksykodon) oppgav 20 % av 
mødrene symptomer hos barnet (18). En anerkjent kilde anbefaler at ammende ikke bruker 
mer enn 30 mg oksykodon daglig (24).   
 
Bruk av opioider ut over 3 dager 
Det bør vurderes om mor skal CYP2D6-testes dersom hun trenger behandling med kodein og  
tramadol (og eventuelt oksykodon) utover 3 dager (tenk mulig behandling fremover). En CYP 
test kan avdekke ekstra sårbarhet hos mor og barn, det vil si om mor er såkalt ultrarask 
omsetter via CYP2D6.  Dersom laboratoriet gjøres særlig oppmerksom på at prøven gjelder 
en ammende kvinne bør det er mulig å få svar innen noen få dager.  
 
CYP2D6 er gjenstand for genetisk polymorfisme: Det er store etniske forskjeller i fordelingen 
av de ulike variantene av CYP2D6 (7, 25). I Nord-Europa er andelen med langsomme 
legemiddelomsettere rundt 10 %, mens andelen ultraraske legemiddelomsettere utgjør 
rundt 1–2 %. I Nordøst-Afrika er situasjonen helt annerledes der inntil 30-40 % av 
befolkningen er ultraraske legemiddelomsettere.    
 

 
Pasientinformasjon 
 
Mor/foreldre må få informasjon om mulige bivirkninger hos seg og barnet, hvorfor og 
hvordan hun skal bruke legemidlet, slik at hun bruker legemidlet riktig.  
 
Ved bruk av opioider må foreldrene være velinformerte og innforstått med mulig risiko og ta 
raskt kontakt lege hvis de lurer må om noe er unormalt med barnet. Symptomer foreldrene 
bør være oppmerksomme på er unormal søvnighet, slapphet, redusert 
sugevillighet/matinntak, endret pustemønster. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva 
som er unormalt hos et nyfødt barn før foreldrene har blitt kjent med barnet sitt.   
 
Mor bør ikke samsove med barnet ved bruk av opioider. Det kan være nødvendig at en 
annen en mor tar seg av barnet når mor behandles med opioider.  
 



Trygg Mammamedisin (www.tryggmammamedisin.no) er en gratis tjeneste der gravide og 
ammende kan stille spørsmål om legemidler under graviditet og ammeperioden. 
Spørsmålene besvares av farmasøyter og leger ved RELIS. 
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TIDLIG HJEMREISE ETTER FØDSEL 
 
Her omtales tidlig hjemreise for en selektert gruppe: vaginal fødsel hos en frisk kvinne og 
tilsynelatende friskt barn til termin, med fødselsvekt ≥2500 g. 
 

Anbefalinger 
 
Det er viktig å sikre gode rutiner rundt tidlig hjemreise, med god og klar plan for oppfølgning 
etter utreise fra sykehuset.  
 
Vi foreslår bruk av sjekklister (III). 
 
Vi foreslår at mor/paret har medbestemmelse (III). 
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Det er få randomiserte og kohort studier, hvor flere er av lav kvalitet. ”Tidlig hjemreise” (≤ 
48 timer) har vært konvensjonell praksis i mange land i lengre tid, og sannsynlig mer drevet 
av de økonomiske aspektene enn pasientsikkerheten rundt det. Dermed er det vanskelig å 
trekke kliniske beslutninger og fremheve beste kliniske praksis. 
 

 
Definisjon 
 
Ikke definert i Norge. Helsedirektoratet omtaler ”ambulant fødsel”, og viser til hjemreise 4-
24 timer etter fødsel (1). USA definerer tidlig hjemreise som ≤ 48 timer etter vaginal fødsel 
(2), mens WHO definerer det til ≤ 24 timer (3).  
 
 

Epidemiologi 
 
Gjennomsnittlig liggetid i Norge etter fødsel i 2017 var 2,8 (SD 1,6) døgn. 
Førstegangsfødende har gjennomsnittlig 3,2 liggedøgn etter fødsel, mens flergangsfødende 
har 2,4. Tidlig hjemreise ≤ 24 timer fordoblet seg i Norge (1,4 % – 2,8 %) i perioden 2007 til 
2016, med stor variasjon mellom fødeinstitusjonene (4,5).   
 

 
Risikofaktorer 
 
Det er viktig å selektere de riktige kvinnene og barna. 
  

 
Komplikasjoner 
 
De mest fryktede komplikasjonene som konsekvens av tidlig hjemreise etter fødsel er 
ubehandlet alvorlig gulsot og videre utvikling kjerneicterus, uoppdaget alvorlig hjertefeil hos 
barnet og ubehandlet alvorlig infeksjon. 
 

Kritisk medfødt hjertefeil   
Insidens 2/1000, de fleste (50 % - 73 %) oppdages ved antenatal ultralyd. Diagnose er 
essensielt for overlevelse. Koarktasjon av aorta er vanskeligst å oppdage. En Cochrane 
oversiktsartikkel viser at pulsoximetri har en spesifisitet (true negative) opp mot 99,9 % og 
sensitivitet 76,3 % (true positive). Blant 6 syke av 10 000 barn ville 5 blitt oppdaget ved 
pulsoximetri screening (16). 
 

Gulsot 
Tidlig termin barn (uke 37 -38) har større risiko for reinnleggelse grunnet gulsot enn de født 
etter uke 38. Norge har klare nasjonale retningslinjer for behandling og oppfølgning av 
gulsot. Det er viktig at foreldrene er informert om utviklingen av gulsot ved tidlig hjemreise 
da det normalt er en fysiologisk prosess som gradvis utvikler seg over de første 3-4 dagene 
før det klinger av (17,18).  



 

 
Evidensgrunnlag  
 
Studiene er få, men man har ikke sett at tidlig hjemreise ≤ 48 timer etter vaginal fødsel for 
en selektert frisk gruppe har noen negative forskjeller sammenlignet med sen hjemreise (> 
48 timer) på maternell morbiditet (6,7), neonatal morbiditet (7,8), reinnleggelser (6,7,9,19), 
postpartum depresjon (6,7,9) eller amming (6,7,8,10).  
 

Foreslåtte forutsetninger for trygg hjemreise 
 Antenatal forberedelser (11,12). 

 Ukompliserte svangerskap og fødsler til termin, friske kvinner og barn (13,14,15). 

 Følge standard prosedyre før utskrivelse (11,14);  
- Undersøkelse av barnelege, temperatur, puls-oximetri, bilirubin nivå. 

 Strukturert og tilstrekkelig oppfølgning (11,12,14), individualisert tilpasset (12). 
Screening for metabolske sykdommer, kontroll bilirubin nivå og SpO2 (pulsoximetri), 
hørselstest og vektkontroll kan alle gjennomføres på hjemmebesøk. 

 Tilgjengelig faglig kompetanse (10,11,12,14). 
 

 
Pasientinformasjon 
Ammehjelpen  https://ammehjelpen.no  
 

 
Litteratur 
 

1. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-
barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien 

2. Newborns´ and Mothers´ Health Protection Act of 1996 
3. WHO 2013, Postnatal care of the mother and the newborn: 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/publications/WHO-MCA-PNC-2014-
Briefer_A4.pdf?ua=1 

4. http://statistikkbank.fhi.no/mfr/ 
5. https://www.fhi.no/nyheter/2018/tid-fra-fodsel-til-hjemreise-stabil-de-siste-arene/ 
6. Sainz-Bueno et al. 2005: Early discharge from obstetrics-pediatrics at the hospital de 

Valme, with domiciliary follow-up. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(3 Pt1):714-26 
7. Carty et al. 1990: A randomized, controlled evaluation of early postpartum hospital 

discharge. Birth. 1990;17(4)199-204 
8. Gagnon et al. 1997: A randomized trial of a program of early postpartum discharge 

with nurse visitation. Am J Obstet Gynecol. 1997;176(1):205-11 
9. Waldenström et al. 1987 
10. James et al. 2016: Breastfeeding initiation and support: A literature review of what 

women value and the impact of early discharge. Women and Birth 30 (2017) 87-99 
11. Darj et al. 2000: Very early discharge from Hospital after Normal Deliveries. Upsala 

Journal of Medical Sciences, 105:1,57-66 

https://ammehjelpen.no/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-barselomsorgen-nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/publications/WHO-MCA-PNC-2014-Briefer_A4.pdf?ua=1
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/publications/WHO-MCA-PNC-2014-Briefer_A4.pdf?ua=1
https://www.fhi.no/nyheter/2018/tid-fra-fodsel-til-hjemreise-stabil-de-siste-arene/


12. Nilsson et al. 2015: Parental experiences of early postnatal discharge: A meta-
synthesis. Midwifery 31 (2015) 926-934 

13. Liu et al. 2002: Length of hospital stay, obstetric conditions at childbirth, and 
maternal readmission: A population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol 
2002;187(3)681-687 

14. Benahmed et al. 2017: Vaginal delivery: how does early hospital discharge affect 
mother and child outcomes? A systematic literature review. BMC Pregnancy and 
Childbirth (2017) 17:289 

15. Harron K, Gilbert R, Cromwell D, Oddie S, van der Meulen J. Newborn Length of 
Stay and Risk of Readmission. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017 May;31(3):221-232.  

16. Plana et al. 2018: Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects. 
Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 1;3CD011912. 

17. Lain et al. 2015: Early discharge of infants and risk of readmission for jaundice. 
Pediatrics 2015;135(2):314-321 

18. Bratlid et al. 2011: National guidelines fir treatment of jaundice in the newborn. Acta 
Pædiatrica ISSN 0803-5253 

19. Allen and Fan 2018: Risk of readmission related to early postnatal hospital discharge 
of healthy term and late preterm neonates at the Northern hospital. Journal of 
Paediatrics and Child Health; 2018 S1; v.54, 56-56 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418622

