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SSRI
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-08-17

Sammanfattning
En ökad risk för hjärtfel (2% jämfört med förväntad förekomst på 1%) har satts i samband med exponering
för fluoxetin och paroxetin under tidig graviditet. Beträffande övriga SSRI är data motsägelsefulla
beträffande risken för hjärtmissbildningar, men ingen ökad risk har med säkerhet kunnat påvisas.
Fluoxetin och paroxetin bör om möjligt undvikas under tidig graviditet. Bland övriga SSRI föreligger störst
erfarenhet av citalopram och sertralin.
För SSRI som grupp finns en ökad risk för persisterande pulmonell hypertension vid exponering under sen
graviditet. Bland nyfödda som exponerats för SSRI-preparat under tredje trimestern finns även
utsättningssymptom beskrivna.
Vad gäller effekter på utvecklingen efter födseln är undersökningar med långtidsuppföljning ännu
ofullständiga.

Svar
Behandling med SSRI under graviditet har varit föremål för många epidemiologiska studier. En ökad risk
för hjärtfel har satts i samband med exponering för fluoxetin och paroxetin under tidig graviditet [1-9],
även om vissa studier inte har kunnat bekräfta fyndet [10, 11]. I övrigt är ingen ökad risk för missbildningar
visad [1, 12-30]. Risken för hjärtmissbildning har för både fluoxetin och paroxetin uppskattats till omkring
2% (jmf med förväntad förekomst på 1%). Beträffande övriga SSRI är data motsägelsefulla beträffande
risken för hjärtmissbildningar [1, 6, 31], men ingen ökad risk har med säkerhet kunnat påvisas. Fluoxetin
och paroxetin bör om möjligt undvikas under tidig graviditet. Bland övriga SSRI föreligger störst erfarenhet
av citalopram och sertralin. Escitalopram är S-enantiomeren av citalopram. Även om escitalopram inte är
ett av de mest använda läkemedlen under graviditet finns ingen anledning att tro att det skulle skilja sig
åt från citalopram ur fosterskadesynpunkt.
I det svenska Medicinska Födelseregistret fanns 2017-04-01 totalt 28217 barn, vilkas mödrar uppgivit
användning av SSRI-preparat i tidig graviditet [32]. Av dessa hade 623 barn en missbildningsdiagnos
(2,2%), vilket är nära den förväntade frekvensen (2,1%). Vidare var 2273 barn (8,1%) mot 1743 förväntade
(6,1%) för tidigt födda, vilket är en aning höjd frekvens. Det fanns 744 barn (mot 410 förväntade) som
hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter. Den höga andelen kan förmodligen, åtminstone till en del, förklaras
av en fetal läkemedelspåverkan. Dock fanns det ingen överrisk för dödföddhet eller död under
neonatalperioden bland barn till mödrar som använt SSRI (129 barn mot 155 förväntade).
Bland nyfödda som exponerats för SSRI-preparat under tredje trimestern finns utsättningssymptom
beskrivna [28, 32-34]. Detta kan yttra sig som sprittighet, oro och eventuellt kramper samt
andningssvårigheter. Symptomen kan uppträda mer än ett dygn efter förlossningen och tycks i regel
relativt snabbt försvinna, men det kan finnas behov för observation på neonatalavdelning. När det gäller
effekter på längre sikt finns några mindre studier som följt upp barn upp till förskoletiden/tidig skolålder
[28, 32, 35-41]. Resultaten har varit motsägelsefulla och det går för närvarande inte att dra några
slutsatser kring en eventuell effekt. Långtidsdata är fortfarande mycket begränsade. Ett samband mellan
behandling med SSRI under graviditeten och autism hos barnen har diskuterats, men studieresultaten är
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motsägelsefulla och det kan vara andra faktorer som samvarierar med SSRI-behandlingen som ligger
bakom riskökningen som noterats i vissa studier [42-46].
Exponering för SSRI in utero tycks öka risken för pulmonell hypertension hos den nyfödda [47-51]. En
metaanalys publicerad 2013 kunde dock bara påvisa en ökad risk vid SSRI-behandling under sen graviditet,
medan behandling under tidig graviditet inte verkade öka risken [52]. Pulmonell hypertension
förekommer hos omkring 1-2 av 1000 nyfödda, och med SSRI-behandling av mamman drabbas ca 3 barn.
Det är också värt att poängtera att grundsjukdomen i sig kan utgöra en risk för fostret och att utsättande
av en fungerande behandling kan leda till försämrat tillstånd för modern [53].

Amning
Senast uppdaterad 2018-08-20

Sammanfattning
Begränsade data föreligger inom detta område. Alla SSRI utsöndras i bröstmjölk, men en viss skillnad tycks
föreligga; fluoxetin>citalopram/escitalopram>paroxetin>sertralin>fluvoxamin. Symtom som skrikighet,
sömnproblem och oro har förekommit hos ammade barn vars mödrar har intagit SSRI, men risken för
barnet anses vara liten. Data är otillräckliga för att avgöra vilket SSRI som är att föredra vid amning, och
det finns därför inte belägg för att byta en pågående och fungerande behandling med ett SSRI till ett
annat. Vid nyinsättning kan man dock välja ett preparat som rapporterats passera över i bröstmjölk i låg
grad. Läkemedelsverket bedömer att nyttan med amning generellt överstiger den potentiella risken i
detta sammanhang, men att en riskbedömning får ske i samråd med modern i varje enskilt fall.

Svar
Begränsade data föreligger beträffande möjliga effekter på ammade barn då modern behandlas med ett
SSRI [28]. Alla SSRI utsöndras i bröstmjölk [28], men en viss skillnad i omfattning tycks föreligga. Detta
åskådliggörs enligt: fluoxetin>citalopram/escitalopram>paroxetin>sertralin>fluvoxamin [28, 54]. Symtom
som skrikighet, sömnproblem och oro har förekommit hos ammade barn vars mödrar har intagit SSRI,
men risken för barnet anses vara liten [28, 54]. Eventuella långtidseffekter på barn som exponerats för
SSRI via bröstmjölk är bristfälligt undersökta [54].
Data är otillräckliga för att tillåta slutsatser beträffande vilket SSRI som kan anses vara att föredra vid
amning, och det finns därför inte belägg för att byta en pågående och fungerande behandling med ett
SSRI till ett annat [28]. Om det är fråga om nyinsättning kan man dock välja ett preparat som rapporterats
passera över i bröstmjölk i låg grad [28]. Läkemedelsverket bedömer i sin behandlingsrekommendation
för depression från 2004 att nyttan med amning generellt överstiger den potentiella risken i detta
sammanhang, men att en riskbedömning får ske i samråd med modern i varje enskilt fall [55].

Sertralin
Baserat på data från åtta studier samt fallrapporter där lakterande mödrar använt sertralin har barndosen
uppskattats till högst 2,3% av moderns viktjusterade dygnsdos [28, 56, 57]. Låga plasmanivåer har
uppmätts hos några barn, medan man i andra fall inte kunnat detektera sertralin hos barn som exponerats
via amning. Hos ett barn uppmättes mycket höga nivåer motsvarande drygt 50% av moderns plasmanivå
[58]. Inga negativa effekter noterades dock hos barnet. I en annan studie uppvisade ett 11 veckor gammalt
barn högre serumkoncentration av sertralin än modern medan man hos andra barn i samma studie, vars
uppskattade dagliga dos baserat på data från bröstmjölken var högre, endast detekterade låga nivåer [59].
Detta kan tyda på möjlig ackumulering hos vissa barn. Inga negativa effekter till följd av exponeringen
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noterades. Några fall av misstänkta biverkningar finns beskrivna i litteraturen [60]. I ett fall sågs benign
myoclonus under sömnen hos ett 4 månader gammalt barn och i ett annat spontant övergående agitation.
Det tredje barnet, fött med kejsarsnitt i vecka 33 och helammat, utvecklade under sitt första levnadsdygn
hypotermi, tremor, muskelkramper och gällt gråt [61]. Modern hade stått på sertralin under graviditeten
och fortsatte med detta efter förlossningen. Symtomen förvärrades och amningen avbröts efter 9 dygn,
efter att serumkoncentrationer inom det terapeutiska intervallet hos vuxna hade uppmätts hos barnet.
Det visade sig senare att barnet hade intermediär aktivitet hos CYP2C19- och CYP2D6-isoenzymerna, som
båda deltar i metabolismen av sertralin. I ytterligare en fallrapport beskrivs insomni och rastlöshet hos
det ammade barnet [62]. I en retrospektiv studie av 30 barn som ammades av mödrar behandlade med
sertralin (uppföljningstid ca 3 månader) sågs misstänkta biverkningar hos 13%, f.f.a. insomni och
rastlöshet [63].

Citalopram
Fem studier av totalt 30 lakterande mödrar som behandlades med citalopram har återfunnits i litteraturen
[20, 56, 64-66]. Inga negativa effekter hos barnen noterades. Sex fallrapporter med totalt sju ammande
mödrar har också återfunnits [57, 62, 67-70]. I fem av dessa fall noterades detekterbara nivåer av
citalopram i bröstmjölk, och i det sjätte och sjunde uppmättes inte koncentrationen. Hos ett av barnen
rapporterades sömnsvårigheter [69]; inga andra negativa effekter rapporterades hos de andra barnen.
Den högsta rapporterade exponeringen för citalopram via bröstmjölk är ca 18% av moderns viktjusterade
citalopramdos [28, 56]. Hos ammade barn har i vissa fall uppmätts 3,8-12,8% av moderns
serumkoncentration av citalopram [67, 69], men i flera rapporter har inga detekterbara nivåer påvisats.

Escitalopram
Baserat på data från 28 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 9% [57, 71-73]. Inga negativa
effekter har rapporterats hos elva ammade barn [71, 74-76]. Nekrotiserande enterokolit har rapporterats
hos ett ammat barn [72]. Se även bakgrunden för citalopram.

Fluoxetin
Sex studier av ammande kvinnor som behandlades med fluoxetin har återfunnits i litteraturen [56, 66, 7780], liksom sex fallrapporter [28, 57, 81-83]. Den högsta rapporterade exponeringen hos det ammade
barnet har angetts till 20% av moderns viktjusterade dos och den högsta rapporterade
serumkoncentrationen till 6,4% av moderns serumkoncentration. Ett fåtal möjliga biverkningar hos de
ammade barnen har rapporterats (kolik, krampliknande episoder, irritabilitet, gråt, och nedsatt aptit). De
högsta rapporterade serumkoncentrationerna har varit jämförbar med terapeutiska koncentrationer och
har rapporterats hos tre barn, vilket kan betyda att risk för ackumulering kan föreligga i vissa fall; i det ena
fallet [77] sågs inga negativa effekter hos barnet, hos det andra barnet [84] sågs ihållande gråt, irritabilitet,
sömnsvårigheter, kräkningar och lös avföring, och i det tredje fallet utvecklades serotonergt syndrom [83].
I en studie, som var av fall-kontrolldesign (26 barn ammade av kvinnor som behandlades med fluoxetin,
och 38 som ammades av kvinnor som inte använde något läkemedel), noterades en möjlig påverkan på
viktutvecklingen i den förstnämnda barngruppen [80]. Metodologiska problem gör dock fyndet osäkert
[28].

Fluvoxamin
En studie av ammande kvinnor som behandlades med fluvoxamin har återfunnits i litteraturen [85]. Fyra
kvinnor behandlades med fluvoxamin i doser av 100-150 mg/dag; inga detekterbara serumnivåer av
läkemedlet återfanns hos deras barn och inga negativa effekter rapporterades. Åtta fallrapporter av totalt
10 ammande kvinnor har också återfunnits [57, 65, 86-91], utan rapporter om negativa effekter på de
ammade barnen. Den högsta rapporterade viktjusterade exponeringen för det ammade barnet är 1,6%
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av moderns dos [28]. Hos ett barn uppmättes dock höga plasmakoncentrationer av fluvoxamin uppmätts
(45% av moderns plasmakoncentration) [91].

Paroxetin
Sju studier av sammanlagt 84 ammande kvinnor som behandlades med paroxetin har återfunnits i
litteraturen [56, 66, 85, 92-95]. I dessa studier var serumkoncentrationen av paroxetin hos de ammade
barnen ej detekterbara eller icke kvantifierbara. Inga negativa effekter hos barnen rapporterades. Det
finns även en fallrapport som påvisat utsöndring av paroxetin i bröstmjölk [57]. Den högsta rapporterade
viktjusterade exponeringen för det ammande barnet är 3,2% av moderns dos [28, 56]. I en retrospektiv
studie av 42 barn som ammades av mödrar behandlade med paroxetin (uppföljningstid ca 3 månader)
sågs misstänkta biverkningar hos 12%, f.f.a. insomni och rastlöshet [63]. I en fallrapport beskrivs
förstoppning hos det ammade barnet [62].

SNRI
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-08-20

Venlafaxin
Sammanfattning
För venlafaxin finns begränsade humandata avseende användning under graviditet. Tillgängligt material
har ej visat någon teratogen effekt. I likhet med andra serotoninåterupptagshämmare kan
utsättningssymtom förekomma hos nyfödda om venlafaxin används fram till eller strax före födseln.

Svar
För venlafaxin finns begränsade humandata avseende användning under graviditet [96-99]. Någon
teratogen effekt har sammantaget inte visats utifrån tillgängligt material.
I en prospektiv kohortstudie ingick 95 barn som hade exponerats för venlafaxin in utero i tidig graviditet
[11]. Andelen som hade någon missbildning var i detta material inte skiljt från barn (n=2266875) som inte
hade exponerats för exponerats för venlafaxin eller ett SSRI (odds ratio=1,06 [0,86-1,32]). I en annan
prospektiv studie ingick 738 barn som hade exponerats in utero för venlafaxin under första trimestern [9].
Jämfört med barn födda till mödrar med depression som inte hade behandlats med antidepressiva
läkemedel under första trimestern (n=14847) sågs ingen ökad risk för allvarliga missbildningar. Det fanns
en något förhöjd risk för missbildningar i respirationsorganen, men detta fynd måste bekräftas i fler
studier.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 1 715 barn vars mödrar rapporterat
användning av venlafaxin i tidig graviditet. Det fanns 39 barn som hade en missbildningsdiagnos (2,3%)
mot 35-36 förväntade. Följande missbildningar kan nämnas: 17 barn hade något hjärtfel (12 förväntade),
ett barn hade gom- eller läppgomspalt (2 förväntade), ett barn hade någon missbildning i eller kring
njurarna (2 förväntade), fem barn hade hypospadi (4 förväntat) och fyra barn hade någon
kromosomdefekt (2-3 förväntat). Nio barn var intrauterint döda (6 förväntade). Vidare var 166 barn för
tidigt födda (106 förväntade) och 45 barn hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter (24 förväntade).
Missbildningsfrekvensen var således normal och ingen typ av missbildning föreföll vara
överrepresenterad.
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I likhet med andra serotoninåterupptagshämmare (SSRI/SNRI) kan utsättningssymtom (ex. irritabilitet,
tremor, hypotoni, ihållande gråt, sugsvårigheter och sömnsvårigheter) förekomma hos nyfödda om
venlafaxin används fram till eller strax före födseln [96]. Kramper finns också beskrivna hos nyfödda som
exponerats för venlafaxin in utero [97]. Vissa nyfödda som exponeras för venlafaxin sent under den tredje
trimestern har utvecklat komplikationer som kräver sondmatning, andningsstöd eller långvarig
sjukhusvård [96]. Sådana komplikationer kan uppstå omedelbart efter förlossningen. Två fallrapporter om
kramper hos barn som exponerats för venlafaxin har publicerats [100, 101].
Epidemiologiska data tyder på att användning av SSRI vid graviditet, särskilt i slutet av graviditeten, kan
öka risken för persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN) (se kapitel om SSRI). Få studier
har undersökt ett samband mellan PPHN och SNRI-behandling. I en undersökning av 419 barn exponerade
för SNRI under sen graviditet sågs ingen ökad risk för PPHN jämfört med 141097 icke-exponerade [51].
Det är dock för tidigt att utesluta en risk även för SNRI.
Nekrotiserande enterokolit finns beskrivet hos ett prematurt tvillingpar som exponerats för venlafaxin
under hela graviditeten [99]. Sambandet med venlafaxin är oklart då nekrotiserande enterokolit är en
känd komplikation av prematuritet.
Det är inte till fullo utrett huruvida antidepressiv medicinering använd under senare delen av graviditeten
på ett ogynnsamt sätt kan påverka fostrets hjärnutveckling [98].

Duloxetin
Sammanfattning
Någon fosterskadande effekt av duloxetin (Cymbalta) har inte setts, men humandata är begränsade och
otillräckliga för att bedöma riskerna vid användning under graviditet. Liksom vid användning av SSRI har
neonatala effekter beskrivits när modern använt duloxetin mot slutet av graviditeten.
Försiktighet med användning av duloxetin under tidig graviditet kan rekommenderas, tills ytterligare
erfarenhet finns.

Svar
För den kombinerade serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmaren (SNRI) duloxetin saknas
adekvata data från människa för att kunna bedöma risken med användning under graviditet. Enligt
produktresumén för Cymbalta har djurstudier visat reproduktionstoxikologiska effekter, dock bedöms
risken för människa som okänd [102].standardverket "Drugs in Pregnancy and Lactation" [97] anges att
djurstudier tyder på en risk för fosterskadande effekter vid doser motsvarande <10 gånger den
rekommenderade dosen hos människor (60 mg/dag), men att begränsade humandata gör att man inte
kan bedöma risken för fostret.
Nyligen har preliminära resultat av en prospektiv observationell multicenter kohortstudie som
utvärderade foster efter exponering för duloxetin under graviditeten, publicerats [103]. I studien
rapporteras utfallen av 624 graviditeter (208 kvinnor som använde duloxetin under graviditet, 208 kvinnor
som använde andra antidepressiva lm, och 208 som rapporterade ingen användning av antidepressiv
terapi). Frekvensen av allvarliga missbildningar var liknande bland de tre grupperna (p = 0.992). Förekomst
av allvarliga missbildningar (dvs, klumpfot, njuragenes, hydronefros) var 1.8% bland de 165 duloxetinexponerade levande nyfödda. De flesta kvinnor (99%) fick duloxetin före graviditeten och fortsatte
behandling genom tidig graviditet (n = 206). 74.5% av kvinnorna avbröt behandling med duloxetin i slutet
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av den första trimestern (n = 155); medan 24.5% av kvinnorna fortsatte duloxetinbehandling under hela
graviditeten (n = 51).
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 294 barn vars mödrar uppgivit
användning av duloxetin i tidig graviditet [98]. Sex av barnen mot sex förväntade, hade någon
missbildningsdiagnos. Två barn (1-2 förväntade) hade någon hjärtmissbildning: ett barn hade dubbelt
inflöde till vänster kammare, ett barn hade en ventrikelseptumdefekt och förmaksseptumdefekt. Ett barn
hade en gomspalt, ett en kromosomavvikelse, ett hade polydaktyli, och ett barn hade syndaktyli.
Missbildningsfrekvensen var som sagt normal, men hela 34 barn (12%) mot 18 förväntade (6%) var födda
för tidigt.
Liksom vid användning av SSRI har neonatala effekter beskrivits, när modern använt duloxetin mot slutet
av graviditeten [98, 104, 105]. Detta kan yttra sig som sprittighet, oro och eventuellt kramper samt
andningssvårigheter. Utsättning av preparatet innan förväntad förlossning kan därför övervägas beroende
på moderns behov. I ett fall beskrivet i litteraturen stod modern på 90 mg duloxetin per dag i samband
med förlossningen [104]. Barnet var vid nedkomst blått, hade dålig syresättning och Apgar-värden på 7
och 9. Barnets vårdades på intensivavdelning med syrgas under några dagar. Senare uppstod även
skakningar och plötsliga, ryckiga rörelser. Barnet följdes upp vid två års ålder och var då friskt med normal
utveckling. I ett annat fall stod modern på 90 mg duloxetin, samt 100 mg lamotrigin och 800 mg quetiapin
per dag [105]. Barnet krävdes långvarig inläggning på sjukhus på grund av tremor, sprittighet, ökad
muskeltonus, takypné, dåligt födointag, och kraftig viktnedgång efter födseln, som bedömdes som
neonatal abstinenssymtom från duloxetin. Barnet följdes upp vid tre års ålder och var då friskt med normal
utveckling.
Epidemiologiska data tyder på att användning av SSRI vid graviditet, särskilt i slutet av graviditeten, kan
öka risken för persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN) (se kapitel om SSRI). Få studier
har undersökt ett samband mellan PPHN och SNRI-behandling. I en undersökning av 419 barn exponerade
för SNRI under sen graviditet sågs ingen ökad risk för PPHN jämfört med 141097 icke-exponerade [51].
Det är dock för tidigt att utesluta en risk även för SNRI.
Det har inte till fullo utretts om antidepressiv medicinering under graviditeten kan påverka fostrets
hjärnutveckling på ett ogynnsamt sätt [98].
Försiktighet med användning av duloxetin under tidig graviditet kan rekommenderas, tills ytterligare
erfarenhet finns.

Amning
Senast uppdaterad 2018-08-20

Venlafaxin
Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser men höga koncentrationer av
venlafaxins aktiva metabolit har uppmätts hos några ammade barn. Höga koncentrationer av venlafaxins
aktiva metabolit har dock uppmätts hos några ammade barn.

Svar
Venlafaxin och dess aktiva metabolit O-desmetylvenlafaxin (ODV) passerar över i bröstmjölk. Enligt de
fallrapporter som refereras i databasen LactMed får barnet i sig 3,5-11,8% av moderns viktjusterade dos,
där metaboliten ODV står för huvuddelen [60]. I en studie hos åtta barn till mödrar behandlade med
venlafaxin för post partum-depression beräknades barnets dos av ODV till 3,5–6,2% av moderns
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viktjusterade dos [106]. De plasmanivåer som uppmätts hos ammade barn till mödrar behandlade med
venlafaxin är 0-9 μg/L för venlafaxin och 3-243 μg/L för ODV [60, 106].
Enligt FASS har symtom som gråt, irritabilitet och onormalt sömnmönster rapporterats hos ammade barn
[96]. Det anges också att symtom som motsvarar de vid utsättning av venlafaxin har rapporterats även
efter att amningen har avslutats. Hos de 35 barn exponerade för venlafaxin i bröstmjölk som beskrivs i
databasen LactMed har dock inga biverkningar noterats [60]. Barnens viktkurvor och mentala och
psykomotoriska utveckling har varit normal. De flesta fallrapporterna gäller dock små barn, och
långtidsuppföljning saknas.
Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern behandlas med venlafaxin är låg vid
terapeutiska doser men att höga koncentrationer av ODV har uppmätts hos några barn [107]. De
rekommenderar att ammade barn observeras med avseende på biverkningar (såsom sedering), och att
koncentrationsbestämning hos barnet övervägs.

Duloxetin
Sammanfattning
Risken för ett fullgånget friskt barn är troligen låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga.

Svar
För duloxetin finns mycket begränsad information när det gäller passage över i bröstmjölk. Hos sex kvinnor
som stod på duloxetin 40 mg två gånger dagligen och där minst 12 veckor förflutit efter partus,
detekterades låga nivåer i mjölken [60, 108]. 3,6-15 mikrogram per dygn utsöndrades i mjölken, vilket
motsvarande en dos om maximalt 0,25% av moderns. Hos två kvinnor som tog 60 mg duloxetin per dygn
beräknades att barnet fick i sig 0,4-0,81% av moderns vikjusterade dos [109, 110].
Plasmahalter har mätts hos två barn [60, 109, 111]. Ett barn som ammades (det framgår inte i vilken
utsträckning) av en mor behandlad med 60 mg duloxetin dagligen, hade vid 18 dagars ålder en
plasmakoncentration motsvarande 0,82% av moderns. Hos ett annat 32 dagar gammalt helammat barn
vars moder stod på 60 mg duloxetin var duloxetinkoncentrationen odetekterbart. Barnen uppvisade inga
tecken till negativa effekter.
Källan "Läkemedel och amning” bedömer att ”Risken för ett fullgånget friskt barn är troligen låg vid
terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga” [107].

Tricykliska antidepressiva
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-08-20

Sammanfattning
Studier av användning av tricykliska och tetracykliska antidepressiva under graviditet har inte kunnat
bekräfta någon ökad risk för missbildningar. Enda undantaget utgör klomipramin där enstaka studier
rapporterat en liten, men statistiskt signifikant ökning av hjärtmissbildningar. Om möjligt bör därför
klomipramin undvikas i tidig graviditet.
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Svar
Studier av användning av tricykliska och tetracykliska antidepressiva under graviditet har inte kunnat
bekräfta någon ökad risk för missbildningar [9, 10, 112-115]. Undantaget utgör klomipramin där enstaka
studier rapporterat en liten, men statistiskt signifikant ökning av hjärtmissbildningar [116]. Om möjligt bör
därför klomipramin undvikas i tidig graviditet. En studie rapporterade en ökad risk för missbildningar i
ögon, öron, ansike/hals samt gastrointestinalkanalen, men fyndet måste bekräftas i andra studier [9].
Mest data är tillgängliga för klomipramin, följt av amitriptylin. Erfarenheten av nortriptylin är begränsad.
Liksom för SSRI och SNRI har studier visat att barn födda av kvinnor som i sen graviditet använt tricykliska
antidepressiva har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och
tecken på neurologisk påverkan, till exempel kramper, irritabilitet och uppfödningsproblem [98, 117].
Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men kan resultera i neonatalvård. För tricykliska
antidepressiva finns även urinretention hos de nyfödda barnen rapporterat.
När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, finns endast ett fåtal systematiska
studier. Dessa visar inte någon effekt på barnets kognitiva utveckling [98, 118].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2017-04-01 totalt 2248 barn vars mödrar rapporterat
användning av tri- eller tetracykliska antidepressiva i tidig graviditet. Av barnen hade 59 (mot 46
förväntade) en missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen är alltså något, men inte signifikant,
förhöjd. Det fanns 23 barn (mot 16 förväntade) som hade något hjärtfel och 16 barn (10 förväntade) med
någon skelettmissbildning, men av dem var 8 lindriga (fotfelställningar). Övriga skelettmissbildningar var
inte överrepresenterade.
Det fanns 2012-08-25 totalt 629 barn vars mödrar uppgivit användning av amitriptylin i tidig graviditet. Av
dessa hade 14 någon missbildningsdiagnos mot 13 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således inte
ökad. I samma register fanns 2012-08-25 totalt 1280 barn vars mödrar rapporterat användning av
klomipramin. Av dessa hade 40 barn (3,1%) någon missbildningsdiagnos mot 26-27 förväntade (2,1%).
Missbildningsfrekvensen var således signifikant förhöjd. Det fanns 16 barn som hade en hjärtfelsdiagnos
(9 förväntade) och två barn hade en extremitetsreduktion. Det fanns 2013-12-31 totalt 47 barn vars
mödrar uppgivit användning av nortriptylin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon
missbildningsdiagnos.

Amning
Senast uppdaterad 2018-08-20

Klomipramin
Sammanfattning
Exponeringen för klomipramin via bröstmjölken tycks vara liten och inga negativa effekter hos ammade
barn har beskrivits. Erfarenheten är dock begränsad. Klomipramin är troligen kompatibelt med amning.

Svar
Klomipramin passerar över i bröstmjölk. Den högsta uppskattade barndosen via bröstmjölken är 3,9% av
moderns viktjusterade dygnsdos, utifrån de mätningar som gjorts på bröstmjölk [107, 119]. Uppgifter om
plasmanivåer hos ett fåtal ammade barn återfinns i källan LactMed. Låga till odetekterbara nivåer av
klomipramin och dess aktiva metabolit sågs hos fyra ammade barn (moderns doser var 75-125 mg
klomipramin) [120]. Högre nivåer sågs hos ett barn vars moder tog 150 mg klomipramin, men det hade
också exponerats in utero och dag 10, 14 och 35 efter förlossningen uppmättes sjunkande nivåer på 45,
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24 respektive 10 mikrogram/liter av klomipramin i serum [121]. Inga negativa effekter beskrivs hos dessa
barn. I övrigt återfinns mycket begränsat med information om effekter av klomipramin på ammade barn
vid litteratursökning. Uppföljning under 1-3 år av en grupp av 20 ammade barn vars mödrar tog tricykliska
antidepressiva (TCA) fann inga negativa effekter på tillväxt eller utveckling [60]. I en studie ingick två
mödrar som tog 100 mg respektive 75-125 mg klomipramin per dag under amning, utan rapporterade
negativa effekter. Ytterligare 25 barn, vars mödrar stod på TCA (inkl några på klomipramin) under
graviditet och amning, uppvisade normala resultat avseende tillväxt och utveckling vid uppföljning mellan
15 och 71 månaders ålder.
Källan om amning och läkemedel via Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern
behandlas med klomipramin är måttlig [107]. WHO klassar klomipramin som kompatibelt med amning
[99]. Källan LactMed anger att begränsade data indikerar att klomipramin är acceptabelt under amning
[60]. American Academy of Pediatrics klassar klomipramin som ett läkemedel där effekten på ammade
barn är okänd "but may be of concern" [99].

Amitriptylin
Sammanfattning
Exponeringen för amitriptylin via bröstmjölken tycks vara liten och inga negativa effekter hos ammade
barn har beskrivits. Erfarenheten är dock begränsad. Amitriptylin är troligen kompatibelt med amning.

Svar
Baserat på data från 6 lakterande kvinnor som stod på 75-175 mg amitriptylin passerar amitriptylin och
dess aktiva metabolit över i låg grad i bröstmjölk [60]. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas upp till 1,36% [107]. Plasmanivån av amitriptylin var inte detekterbar hos fyra
ammade barn, vars mödrar använt 75-175 mg amitriptylin dagligen. Hos ett ammat barn vars mor tog 100
mg amitriptylin dagligen uppmättes en plasmanivå på 7,5 mikrogram/l [60].
Enligt källan LactMed har minst 23 barn som exponerats för amitriptylin via bröstmjölk (maternella doser
75-175 mg dagligen) beskrivits i litteraturen utan negativa effekter [60]. Man hänvisar till en uppföljning
under 1-3 år av 20 barn som exponerades för tricykliska antidepressiva under amning i vilken man inte
såg några negativa effekter på tillväxt och utveckling. I en annan studie inkluderades 25 barn som
exponerades för tricykliska antidepressiva (18 amitriptylin) under graviditet och amning. Barnen
undersöktes vid 15 och 71 månaders ålder och hade normal tillväxt och utveckling. En annan uppföljning
upp till 30 månaders ålder inkluderade 2 barn som exponerades för amitriptylin under amning [119]. Ett
av dessa barn hade hela uppföljningstiden låga poäng enligt Bayleyskalan för mental och psykomotorisk
utveckling, men man uppger att det gränsade till lågt redan innan modern startade sin medicinering.
Barnet hade också låga poäng på ett neurologiskt test (Amiel-Tison). Barnet var något hypotont före och
under den läkemedelsexponerade amningen men hade inga sugproblem och viktuppgången var normal.
I en fallrapport beskrivs matningssvårigheter och uttalad sedering hos ett ammat barn där modern
behandlades med amitriptylin 10 mg/dag [122].
Källan om amning och läkemedel via Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern
behandlas med klomipramin är måttlig [107]. Enligt ett standardverk för läkemedel vid graviditet och
amning klassar American Academy of Pediatrics amitriptylin som ett läkemedel vars effekt på ett ammat
barn är okänd men som kan innebära en risk ("may be of concern") [97, 99].
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Nortriptylin
Sammanfattning
Exponeringen för nortriptylin via bröstmjölken tycks vara liten och inga negativa effekter hos ammade
barn har beskrivits. Erfarenheten är dock begränsad. Nortriptylin är troligen kompatibelt med amning.

Svar
Nortriptylin passerar över till bröstmjölk i låg grad [60, 107]. Barndosen uppskattas till högst ca 2,9% av
moderns viktjusterade dygnsdos [107]. Ej detekterbara eller i ett fall låg plasmakoncentration av
läkemedlet uppmättes hos fem ammade barn. Totalt 44 barn som ammats av mödrar som behandlats
med nortriptylin uppvisade inga synbara negativa effekter [60]. Sammanlagt 27 av dessa barn följdes
mellan 15-71 månader och befanns ha normal tillväxt och utveckling. Källan om amning och läkemedel
via Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern behandlas med notriptylin är låg [60].

Tetracykliska antidepressiva
Graviditet
Senast uppdaterat 2018-08-20

Mirtazapin
Sammanfattning
Tillgängliga data tyder inte på att mirtazapin under tidig graviditet skulle orsaka missbildningar, men data
är begränsade. I likhet med andra antidepressiva läkemedel kan förvänta sig utsättningssymtom hos det
nyfödda barnet om exponering skett i sen graviditet.

Svar
Erfarenheten av behandling med mirtazapin vid graviditet hos människa är mycket begränsad. I det
svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 uppgift om 602 barn vars mödrar uppgivit
användning av mirtazapin i tidig graviditet [123]. Av dem hade 16 någon missbildningsdiagnos mot 12-13
förväntade. Missbildningsfrekvensen var således något, men inte anmärkningsvärt hög, och det fanns
ingen grupp som föreföll vara överrepresenterad.
I en kohortstudie som generellt undersökte säkerhetsprofilen av mirtazapin beskrivs kortfattat utfallet av
40 graviditeter där exponering för mirtazapin skett under den första trimestern [124]. Utfallen
inkluderade åtta missfall, åtta elektiva aborter, samt fyra fall av för tidig födsel. Ett barn hade
öppetstående ductus arteriosus. I en annan kohortstudie som undersökte risken för fosterskadande effekt
av mirtazapin vid exponering under första trimestern ingick 104 kvinnor [125]. Dessa matchades med
kontroller utan depression och som ej exponerades för kända fosterskadande läkemedel, samt med
kontroller som erhöll andra antidepressiva läkemedel. Inga skillnader mellan grupperna förelåg
beträffande allvarliga missbildningar, missfall eller födelsevikt. Exponering för mirtazapin (13%) liksom
andra antidepressiva läkemedel (10%) var dock associerad med en högre risk för för tidig födsel jämfört
med ingen exponering (2%). I en tredje kohortstudie där man studerade utfallet efter in utero exponering
av olika antidepressiva (mirtazapin, bupropion, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin,
nefazodon, paroxetin, sertralin, trazodon, venlafaxin) sågs generellt ingen ökad risk för missbildningar
[97]. Bland de 68 barn som exponerats för mirtazapin under graviditeten sågs ett fall av trakeomalaci och
ett fall av vesikoureteral reflux. I en fjärde kohortstudie jämfördes förekomsten av missbildning hos 357
barn exponerade för mirtazapin under första trimestern med lika många barn som hade exponerats för
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SSRI [126]. En lika stor jämförelsegrupp av barn som inte hade exponerats för något känt teratogent
läkemedel eller SSRI ingick också. I denna studie sågs ingen skillnad i förekomsten av missbildningar mellan
de olika grupperna. I en annan fallserie av 26 barn där exponering för mirtazapin skett under första
trimestern observerades inga missbildningar [127].
Mirtazapin är liksom andra antidepressiva läkemedel associerad med utsättningssymtom hos det nyfödda
barnet om exponering skett i sen graviditet [127]; sådana effekter kan innefatta tremor, kramper, slöhet,
andnings-, och cirkulationspåverkan. Övergående hypotermi efter exponering för mirtazapin under hela
graviditeten har beskrivits hos ett tvillingpar [128].
Ett samband mellan användning av SSRI vid graviditet, särskilt i slutet av graviditeten, och persistent
pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN) diskuteras. Inga studier har undersökt sambandet
mellan PPHN och mirtazapinbehandling, men baserat på verkningsmekanismen kan en potentiell risk inte
uteslutas för mirtazapin.
När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både
fallbeskrivningar och studier [123].

Mianserin
Sammanfattning
Erfarenheten är otillräcklig för att kunna bedöma den eventuella effekten på fostret av mianserin. I likhet
med andra antidepressiva läkemedel kan förvänta sig utsättningssymtom hos det nyfödda barnet om
exponering skett i sen graviditet.

Svar
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 136 barn vars mödrar uppgivit
användning av mianserin i tidig graviditet [123]. Ett barn (3 förväntade) hade en missbildningsdiagnos –
en läppgomspalt. Missbildningsfrekvensen var således inte förhöjd.
I en kohortstudie där 48 barn exponerade in utero för mianserin under första trimestern ingick sågs ett
fall av missbildning, vilket inte skiljde sig från det förväntade antalet [113].
När det gäller eventuell påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas studier för mianserin.

Amning
Senast uppdaterad 2018-08-20

Mirtazapin
Sammanfattning
Det föreligger mycket begränsat med data avseende mirtazapin och amning. Baserat på data från 11
ammande kvinnor tycks dygnsdoser upp till 120 mg ge låga nivåer i bröstmjölk. Hos ett ammat barn har
en plasmakoncentration motsvarande 30% av moderns uppmätts. Om barnet ammas bör det observeras
med avseende på biverkningar.

Svar
Det föreligger mycket begränsat med data avseende mirtazapin och amning. Mirtazapin passerar över till
bröstmjölk [129]. Baserat på data från 11 ammande kvinnor med dygnsdoser upp till 120 mg har den
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totala barndosen (modersubstans + metabolit) beräknats till 0,7-5,8% av moderns viktjusterade dos [97,
107]. I huvudsak har låga eller ej detekterbara nivåer påvisats hos ammade barn. Hos ett 2 månader
gammalt ammat barn som också exponerats för mirtazapin under graviditet noterade modern högre
födelsevikt jämfört med tre äldre syskon, snabbare viktuppgång och möjliga symtom på ökad trötthet
eftersom det sov hela natten vid 2 månaders ålder. Hos barnet uppmättes en plasmakoncentration på 10
ng/ml vilket motsvarade ca 30% av moderns koncentration [130]. Författarna till fallet noterar att barnets
snabbare viktuppgång och möjliga trötthetssymtom inte nödvändigtvis behövde ha ett samband med
mirtazapin. I övrigt noterades inga negativa effekter hos de totalt 54 ammade barn som finns beskrivna i
litteraturen [60, 107]. Enligt en tidigare utredning av läkemedelsinformationscentralen i Stockholm har
ett fall av misstänkt biverkning i samband med amning rapporterats till läkemedelsföretaget [131]. I detta
fall var det ett nio månader gammalt ammat barn som uppvisade illamående, diarré och kräkning sex
dagar efter att modern började med mirtazapin 15 mg/dag.
Både källan Lactmed och Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn är låg om modern behandlas
med mirtazapin [60, 107].

Mianserin
Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är
bristfälliga.

Svar
Mianserin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till <2% [60, 132]. Icke detekterbara koncentrationer mättes hos ett barn. Inga
negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn.
Källan Janusinfo bedömer risken för ett fullgånget barn som låg vid terapeutiska data [107]. Källan
Lactmed anger att biverkningar hos ett ammat barn inte förväntas, men att barnet noggrant bör
monitoreras [60].

Övriga antidepressiva medel
Graviditet
Senast uppdaterat 2018-08-21

Vortioxetin
Sammanfattning
Vortioxetin är ett relativt nytt läkemedel och dokumentation rörande användning under graviditet är i
nuläget så bristfällig att man inte kan göra en riskvärdering.

Svar
Inga uppgifter om användning av vortioxetin under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133].
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Bupropion
Sammanfattning
Bupropion bör tills vidare undvikas under tidig graviditet eftersom erfarenheten är begränsad. Det finns
en misstanke om en något ökad risk för hjärtmissbildningar, men signalen är inte bekräftad.

Svar
Källan Läkemedel och fosterpåverkan rekommenderar att bupropion tills vidare bör undvikas under tidig
graviditet eftersom erfarenheten är begränsad [123]. I en studie undersöktes 105 nyfödda exponerade
för bupropion – ingen hade någon missbildning [134]. I ytterligare en ingick 105 exponerade, vilka
jämfördes med 928 kontroller [135]. Ingen ökad risk för missbildningar observerades. I tre fallkontrollstudier påvisades en viss riskökning för hjärtmissbildningar [136-138], men resultaten har inte
reproducerats i en annan undersökning [139].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 99 fall med exponering för bupropion
[123]. Två barn hade någon missbildningsdiagnos mot 1-2 förväntade. Ett av barnen hade en
ventrikelseptumdefekt och ett ospecificerat hjärtfel samt hypospadi. Missbildningsfrekvensen var således
inte ökad.

Agomelatin
Sammanfattning
Agomelatin är ett relativt nytt läkemedel och dokumentation rörande användning under graviditet är i
nuläget så bristfällig att man inte kan göra en riskvärdering.

Svar
Inga uppgifter om användning av vortioxetin under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 endast fyra fall med denna exponering [123].
Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos: ett barn hade en förmaksseptumdefekt och ett barn en
pes ekvinovarus.

Amning
Senast uppdaterat 2018-08-21

Vortioxetin
Sammanfattning
Vortioxetin är ett relativt nytt läkemedel och dokumentation rörande användning vid amning är i nuläget
så bristfällig att man inte kan göra en riskvärdering.

Svar
Inga uppgifter om användning av vortioxetin vid amning har återfunnits i litteraturen [60, 97, 107, 133].

Bupropion
Sammanfattning
Bupropion bör så långt det är möjligt undvikas vid amning pga den möjliga risken för kramper hos barnet.
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Svar
Bupropion passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa
barndosen av bupropion och dess aktiva metaboliter beräknas till maximalt 2% [140-142]. Några
plasmakoncentrationer har inte kunnat uppmätas hos de tre barn där koncentrationsbestämning gjorts
[140, 143]. Ett prematurt barn hade hög koncentration i urin, medan tre fullgångna barn hade ickedetekterbara koncentrationer [142]. Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn [144].
Sedation (1 fall) och kramper (2 fall) finns rapporterat hos barn som ammats av bupropionbehandlad
mamma [145-148].
Källan Läkemedel och amning avråder från behandling med bupropion vid amning pga den möjliga risken
för kramper hos barnet [107]. Källan LactMed bedömer dock att bupropion kan användas om modern är
i behov av det, men att ett annat läkemedel kan vara att föredra [60].

Agomelatin
Sammanfattning
Agomelatin doseras en gång per dygn före sänggående. Agomelatins korta halveringstid innebär att risken
för barnet bedöms vara låg, under förutsättning att minst 4 timmar förflutit från dosintag till amning.

Svar
Agomelatin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa
barndosen beräknas till <1% [149]. Kliniska data saknas [60, 97, 107]. Källan Läkemedel och amning
bedömer att agomelatins korta halveringstid gör att risken för barnet bedöms vara låg, under
förutsättning att minst 4 timmar förflutit från dosintag till amning [107].

Melatonin
Graviditet
Senast uppdaterat 2018-08-21

Sammanfattning
Data är otillräckliga för att bedöma eventuella risker av melatonin för fostret.

Svar
Melatonin är ett kroppseget ämne och det pågår en diskussion i litteraturen om dess betydelse för
reproduktion och eventuella effekter av att tillföra melatonin vid assisterad befruktning [150]. Det saknas
adekvata data från tillförsel av exogent melatonin under graviditet för att bedöma eventuella risker för
fostret [133].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 28 barn vars mödrar uppgivit
användning av melatonin i tidig graviditet [123]. Inget av barnen hade någon missbildning.
Källan Janusinfos bedömning är att det inte borde föreligga någon betydande riskökning för fosterskador
vid exponering för melatonin under graviditet [123].
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Amning
Senast uppdaterat 2018-08-21

Sammanfattning
Risken för ett ammande barn är troligen låg vid enstaka doser.

Svar
Melatonin förekommer naturligt i bröstmjölk [151], men dokumentation kring amning vid behandling med
exogent tillfört melatonin saknas. Risken för barnet bedöms enligt källorna Läkemedel [107] och amning
samt LactMed [60] vara låg vid enstaka doser.

Neuroleptika
Graviditet
Alimemazin
Senast uppdaterad 2018-08-21

Sammanfattning
Erfarenheterna av alimemazin i tidig graviditet är begränsade men inga hållpunkter för en fosterskadande
effekt finns. Alimemazin bör inte användas under sista trimestern då risk för neurologisk påverkan på
barnet inte kan uteslutas.

Svar
Erfarenheten av exponering för alimemazin under graviditet är begränsad. Inga publicerade
undersökningar har återfunnits i litteraturen [97, 133].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2013-12-31 totalt 289 barn vars mödrar uppgivit
användning av alimemazin i tidig graviditet [123]. Fem barn hade missbildningsdiagnoser mot sex
förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal.
Källan Läkemedel och fosterpåverkan bedömer att alimemazin under den sista trimestern endast bör ges
på strikt indikation [123]. Givna i hög dos under den sista trimestern har andra neuroleptika som
klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvarig men övergående neurologisk påverkan av
extrapyramidal natur hos barnet. Det kan inte uteslutas att dessa egenskaper finns hos samtliga
substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga.

Aripiprazol
Senast uppdaterad 2018-08-21

Sammanfattning
Behandling med aripiprazol bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling
är liten. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.
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Svar
I en fall-kontrollstudie av 86 barn som exponerats för aripiprazol i tidig graviditet observerades ingen ökad
risk för missbildningar jämfört med 172 icke-exponerade [152]. Det finns även ett antal fallrapporter om
totalt åtta barn som exponerats för aripiprazol in utero [97]. Inget av barnen hade någon missbildning.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 31 barn vars mödrar uppgivit
användning av aripiprazol i tidig graviditet [123]. Ett barn hade någon missbildning (0-1 förväntat): barnet
hade en gomstpalt.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [123, 153]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.
Källorna Läkemedel och fosterpåverkan samt Drugs in pregnancy and lactation bedömer att behandling
med aripiprazol om möjligt bör undvikas pga den begränsade erfarenheten [97, 123].

Klozapin
Senast uppdaterad 2018-08-21

Sammanfattning
Behandling med klozapin bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling
är liten. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Erfarenheten av användning av klozapin under graviditet är begränsad. Totalt 21 fall av exponering för
klozapin in utero finns beskrivna i litteraturen [97, 154]. Ett av barnen hade någon missbildning
(ljumskbråck och kryptorkidism). I en fall-kontrollstudie undersöktes förekomsten av missbildningar hos
barn exponerade för olika antipsykotika under graviditeten jämfört med icke-exponerade [155]. Av dessa
hade sex barn exponerats för klozapin, av vilka inget hade någon missbildning.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 30 barn vars mödrar rapporterat
användning av klozapin i tidig graviditet [123]. Ett barn hade ektopisk anus.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [123, 153]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.
Källan Läkemedel och fosterpåverkan bedömer att behandling med klozapin om möjligt bör undvikas
under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är liten [123]. I standardverket Drugs in pregnancy
and lactation gör man bedömningen att fördelen med behandling med klozapin, om det ges vid svår
psykisk sjukdom, sannolikt är större än den möjliga risken för fostret [97].
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Olanzapin
Senast uppdaterad 2018-08-21

Sammanfattning
Det finns inga hållpunkter för en fosterskadande effekt av olanzapin, men erfarenheten är fortfarande
begränsad. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
I en fall-kontrollstudie undersöktes förekomsten av missbildningar hos barn exponerade för olika
antipsykotika under graviditeten jämfört med icke-exponerade [155]. Av dessa hade 60 barn exponerats
för olanzapin. Ingen skillnad i förekomst av missbildningar noterades. I en prospektiv fallserie av 610
graviditeter där modern hade behandlats med olanzapin noterades missbildningar hos 4,4% av barnen,
vilket inte var skiljt från historiska populationskontroller [156]. I en annan fallserie av 18 graviditeter
noterades ett fall av myelomeningocele [157]. I ytterligare en fallserie av 3 graviditeter sågs inga
missbildningar [158], och inte heller i en annan av 6 graviditeter [159].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 214 barn vars mödrar rapporterat
användning av olanzapin i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildning (4-5 förväntade).
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [123, 153]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.
Källan Läkemedel och fosterpåverkan gör ingen bedömning av användningen av olanzapin under
graviditet utan hänvisar till att behandling bör ske i samråd med specialist [123]. I standardverket Drugs
in pregnancy and lactation gör man bedömningen att fördelen med behandling med olanzapin, om det
ges vid svår psykisk sjukdom, sannolikt är större än den möjliga risken för fostret [97].

Risperidon
Senast uppdaterad 2018-08-21

Sammanfattning
Behandling med risperidon under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan
användning är ringa. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av
graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Erfarenheten av användning av risperidon under graviditet är begränsad. I en fall-kontrollstudie
undersöktes förekomsten av missbildningar hos barn exponerade för olika antipsykotika under
graviditeten jämfört med icke-exponerade [155]. Av dessa hade 49 barn exponerats för risperidon. Det
var ingen skillnad i förekomst av missbildningar mellan denna grupp och icke-exponerade. I en annan fallkontrollstudie av 68 barn exponerade för risperidon in utero sågs ingen skillnad jämfört med historiska
kontroller [160].
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I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 93 barn vars mödrar rapporterat
användning av risperidon i tidig graviditet [123]. Tre barn hade någon missbildningsdiagnos mot 2
förväntade.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [123, 153]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.
Källan Läkemedel och fosterpåverkan bedömer att behandling med risperidon om möjligt bör undvikas
under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är liten [123]. I standardverket Drugs in pregnancy
and lactation gör man bedömningen att fördelen med behandling med risperidon, om det ges vid svår
psykisk sjukdom, sannolikt är större än den möjliga risken för fostret [97].

Paliperidon
Senast uppdaterat 2018-08-21

Sammanfattning
Behandling med paliperidon under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan
användning är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av
graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Paliperidon är den aktiva metaboliten av risperidon. Erfarenheter av användning under graviditet är
mycket begränsade och inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska
Födelseregistret finns inget barn vars mödrar rapporterat användning av palperidon i tidig graviditet.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [123, 153]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Quetiapin
Senast uppdaterat 2018-08-21

Sammanfattning
Behandling med risperidon under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan
användning är ringa. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av
graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
I en fall-kontrollstudie undersöktes förekomsten av missbildningar hos barn exponerade för olika
antipsykotika under graviditeten jämfört med icke-exponerade [155]. Av dessa hade 36 barn exponerats
för quetiapin. Det var ingen skillnad i förekomst av missbildningar mellan denna grupp och ickeexponerade. I en fallserie av 2 graviditeter sågs inga missbildningar [159]. I en annan fall-kontrollstudie
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ingick 155 barn som hade exponerats för quetiapin [161]. Jämfört med 210 kontroller med psykiatriska
sjukdomar som inte exponerats för atypiska neuroleptika (men med andra psykofarmaka). Ingen skillnad
sågs beträffande förekomsten av allvarliga missbildningar.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 80 barn vars mödrar rapporterat
användning av quetiapin i tidig graviditet [123]. Två av barnen hade någon missbildning (1-2 förväntat).
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [123, 153]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.
Källan Läkemedel och fosterpåverkan gör ingen bedömning av användningen av quetiapin under
graviditet utan hänvisar till att behandling bör ske i samråd med specialist [123]. I standardverket Drugs
in pregnancy and lactation gör man bedömningen att fördelen med behandling med quetiapin, om det
ges vid svår psykisk sjukdom, sannolikt är större än den möjliga risken för fostret [97].

Prometazin
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Prometazin kan utan risk användas även i tidig graviditet.

Svar
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2013-12-31 totalt 24654 barn vars mödrar uppgivit
användning av prometazin i tidig graviditet [123]. Av barnen hade 491 barn någon missbildningsdiagnos
(2,0%) mot 515 förväntade. Frekvensen missbildningar är således mycket nära det förväntade och det
förelåg inte heller någon överrepresentation av någon speciell missbildning. Flera publicerade studier av
detta material har inte påvisat någon ökad risk för missbildningar av prometazin.
I ytterligare en fall-kontrollstudie jämfördes exponeringen för prometazin hos 22843 barn som hade fötts
med missbildningar med andelen exponerade hos 38151 barn utan missbildningar [162]. Andelen (ca 16%)
var densamma i båda grupperna, vilket således inte talar för någon teratogen effekt av prometazin. I en
annan undersökning av 1197 barn exponerade för prometazin under första trimestern sågs ingen ökad
risk jämfört med ca 229000 kontroller [97].

Hydroxizin
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Tillgängliga data talar emot en fosterskadande effekt. Hydroxizin omvandlas till ca 45% till cetirizin, som i
det svenska Medicinska födelseregistret har associerats med en möjligt ökad förekomst av missbildningar
i och kring njurarna. Hydroxizin bör därför så långt det är möjligt undvikas under graviditet tills mer data
föreligger.

Svar
I en undersökning av 828 barn exponerade för hydroxizin under första trimestern sågs ingen ökad risk
jämfört med ca 229000 kontroller [163]. I en mindre studie av 53 barn som exponerats i tidig graviditet
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sågs ingen skillnad i förekomst av missbildningar jämfört med 53 barn som exponerats för kända icketeratogena läkemedel [164].
Efter behandling i sen graviditet, har fall av utsättningssymtom hos barnen rapporterats särskilt efter höga
doser [123].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 1143 barn vars mödrar uppgivit
användning av hydroxizin i tidig graviditet [123]. Av dessa hade 25 barn någon missbildningsdiagnos (2,2%)
mot 20 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således den förväntade och inte heller kunde någon
överrepresentation av någon speciell typ ses.
Hydroxizin metaboliseras till ca 45% till cetirizin [165]. I det svenska Medicinska födelseregistret fanns
2013-12-31 totalt 6051 barn som i tidig graviditet exponerats för cetirizin. Missbildningsförekomsten
skiljde sig inte från den förväntade, med undantag för missbildningar i och kring njurarna där förekomsten
var högre än förväntat (19 barn mot 9 förväntade). Av detta skäl anges på Janusinfos Läkemedel och
fosterpåverkan att cetirizin bör användas med viss försiktighet i tidig graviditet.

Propiomazin
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Någon risk för fosterskador tycks inte finnas vid behandling med propiomazin under tidig graviditet.

Svar
Publicerade studier kring användning av propiomazin under graviditet saknas [97, 133].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 1955 barn vars mödrar uppgivit
användning av propiomazin under tidig graviditet [123]. Av dessa hade 47 barn någon
missbildningsdiagnos (2,4%), mot 40-41 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså normal
(möjligtvis i överkant), men det tycks inte som om någon speciell typ är överrepresenterad.

Haloperidol
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med haloperidol under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan
användning är begränsad. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av
graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
I en studie ingick hos 179 barn som hade exponerats för haloperidol under första trimestern [166]. Jämfört
med 631 barn som hade exponerats för kända icke-teratogena läkemedel sågs ingen skillnad i
förekomsten av missbildningar. I en annan undersökning av 56 barn exponerade för haloperidol under
första trimestern sågs ingen ökad risk jämfört med ca 229000 kontroller [163].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 107 barn vars mödrar uppgivit
användning av haloperidol i tidig graviditet [123]. Fem av barnen (6,6%) hade någon missbildningsdiagnos
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mot 2-3 förväntade. Ett barn hade trisomi 13, ett hade gastroschisis, ett ventrikelseptumdefekt, ett
hypospadi och ett pes equinovarus.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Melperon
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med melperon bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling
är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Obetydligt med data finns över användning av melperon i tidig graviditet och eventuella fosterskadande
effekter kan inte bedömas [123]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med exponering
rapporterad för melperon. Barnet saknade missbildningsdiagnos.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Sertindol
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med sertindol bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling
är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Inga studier om användning av sertindol under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133] och
det finns inget fall med denna exponering i det svenska Medicinska födelseregistret [123].
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.
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Ziprasidon
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med ziprasidon bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling
är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Inga studier om användning av ziprasidon under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133]. I
det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 endast fem fall med denna exponering. Inget
av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Flupentixol
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med flupentixol bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling
är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos
barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför
dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Inga studier om användning av flupentixol under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133]. I
det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 142 barn vars mödrar rapporterat
användning av flupentixol i tidig graviditet. Sex barn hade missbildningsdiagnos mot tre förväntade.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Klorprotixen
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med klorprotixen bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan
behandling är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av
graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.
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Svar
Inga studier om användning av klorprotixen under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133]. I
det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 endast tio barn vars mödrar rapporterat
användning av klorprotixen i tidig graviditet [123]. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Zuklopentixol
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Behandling med zuklopentixol bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan
behandling är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av
graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Inga studier om användning av zuklopentixol under graviditet har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 88 barn vars mödrar rapporterat
användning av zuklopentixol i tidig graviditet [123]. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos (mot
2 förväntade). Det finns en fallrapport som beskriver två normala graviditetsutfall hos samma mor, som
under graviditeterna medicinerade med zuklopentixol [167].

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Övriga neuroleptika av fentiazintyp (levomepromazin, flufenazin,
perfenazin och proklorperazin)
Senast uppdaterat 2018-08-22

Sammanfattning
Någon risk för fosterskador vid behandling med fentiaziner som grupp i tidig graviditet tycks inte finnas.
Erfarenheten är dock fortfarande begränsad vad gäller just levomepromazin, flufenazin och perfenazin.
Mer data är tillgänglig för proklorperazin, där inget talar för en teratogen potential. Exponering för
neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och
såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt.

Svar
Inga publicerade studier av levomepromazin, flufenazin under graviditet har återfunnits i litteraturen. För
perfenazin och proklorperazin finns en studie omfattande 63 respektive 877 barn som under första
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trimestern exponerades för läkemedlen [168]. Jämfört med 48973 icke-exponerade kontroller sågs ingen
skillnad i förekomst av missbildningar. I en annan undersökning av 704 barn exponerade för
proklorperazin under första trimestern sågs ingen ökad risk jämfört med ca 229000 kontroller [163].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 84 barn vars mödrar rapporterat
användning av levomepromazin i tidig graviditet [123]. Två av barnen (1-2 förväntade) hade någon
missbildningsdiagnos. För flufenazin och perfenazin fanns totalt 15 respektive 108 barn, av vilka inget
hade någon missbildningsdiagnos. Det fanns 306 barn vars mödrar rapporterat användning av
proklorperazin. Fyra av barnen hade missbildningsdiagnoser mot sex förväntade.
Fentiaziner som grupp har satts i samband med en ökad risk för fosterskador när de används i tidig
graviditet, men flera större studier har inte kunnat bekräfta detta [123]. I det svenska Medicinska
Födelseregistret fanns 2017-04-01 totalt 3085 barn vars mödrar uppgivit användning av fentiazinpreparat
i tidig graviditet. Av dessa hade 45 barn någon missbildningsdiagnos (1,5%), vilket är klart färre än det
förväntade antalet (64, 2,1% förväntat). Det tycktes inte heller vara någon missbildningstyp som var
överrepresenterad. Det bör dock noteras att det inte specificeras vilka läkemedel som har klassificierats
som fentiazinpreparat.
Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående
utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [105, 135]. Den
neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation
på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens
utveckling på längre sikt saknas kunskap.

Amning
Alimemazin
Senast uppdaterad 2018-08-22

Sammanfattning
Det finns inga data avseende användning av alimemazin under amning, varför det inte går att göra någon
bedömning om eventuella risker vid amning.

Svar
Vid sökning i litteraturen framkommer inga publicerade studier om utsöndring i bröstmjölk eller
studier/fallrapporter där alimemazin använts under amning [97, 107, 133]. Många källor hänvisar till en
översiktsartikel från 1974 och uppger att alimemazin utsöndras i så liten mängd i bröstmjölk att det vid
terapeutiska doser inte är tillräckligt för att påverka ett ammat barn. Uppgiften i översiktsartikeln anges
dock vara baserad på data från djurstudier och som referens anges endast personlig korrespondens med
en person vid Smith, Kline and French Laboratories.
I källan Janusinfo bedömer man att risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser, men att barnet bör
observeras för biverkningar (sedation) vid upprepade doser [107].

Aripiprazol
Senast uppdaterad 2018-08-22
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Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Andra läkemedel kan dock vara att föredra eftersom
erfarenheten är mycket begränsad.

Svar
Det finns mycket begränsat med data avseende användning av aripiprazol (Abilify) under amning.
Läkemedlet passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen
beräknas till högst 8% [169-172]. Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn [169, 171,
172].
Källan LactMed bedömer att andra läkemedel kan vara att föredra vid amning i avvaktan på mer data [60].
Janusinfo bedömer att risken för ett firskt, fullgånget barn sannolikt är låg, men att amning endast bör ske
under föutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av barnet [107].

Klozapin
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Data gällande användning av klozapin under amning är mycket begränsade. Bland de fåtal exponerade
barn som beskrivits finns ett fall av agranulocytos. Amning vid behandling med klozapin rekommenderas
ej.

Svar
Det finns mycket begränsad erfarenhet av klozapin och amning. Baserat på data från en lakterande kvinna
beräknas den relativa barndosen till högst 1,1% [173].
Det finns ett publicerat fall av försenad talutveckling som rapporterats hos ett ammat barn som
exponerats för klozapin under både graviditet och amning [174]. Sambandet med klozapin är oklart.
Vidare finns en publikation där ett av fyra ammade barn som exponerats för klozapin drabbades av slöhet
och ett av agranulocytos [60, 107]. Enligt källan LactMed saknas detaljer kring fallen i publikationen [60].
Janusinfo avråder från användning av klozapin under amning, pga risk för centralnervös påverkan och
benmärgshämning [107]. I LactMed bedömer man också att andra läkemedel är att föredra under amning
[60]. Om man väljer att amma rekommenderar de att barnet monitoreras med avseende på sedation och
påverkan på vita blodkroppar.

Olanzapin
Senast uppdaterat 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för ett ammat barn om modern behandlas med olanzapin är sannolikt låg vid terapeutiska doser,
men centralnervös påverkan kan inte uteslutas.

Svar
Olanzapin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor beräknas den relativa
barndosen till högst 2,7 % [107, 175]. Hos en kvinna som stod på 20 mg beräknades dock utifrån
mjölkprover en motsvarande exponering på 4% av moderns viktjusterade dos [60]. Icke detekterbara eller
låga nivåer i plasma har rapporterats hos 16 ammade barn [60, 107, 176, 177]. Inga negativa effekter har
rapporterats hos sammanlagt 40 ammade barn från olika publicerade fallrapporter. Ett barn med försenad

28

talutveckling, ett med motorisk försening och två med minskad viktuppgång har rapporterats hos tre
ammade barn, det är dock oklart om dessa även exponerats in utero [107].
I en sammanställning från företaget Eli Lilly beskrivs erfarenheten av amning hos totalt 102 fall [178]. I
15% av dessa fall noterades somnolens, irritabilitet, tremor eller insomni hos barnet.
Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern behandlas med olanzapin sannolikt är låg
vid terapeutiska doser, men att amning bör ske endast om det finns goda möjligheter för klinisk
uppföljning av moder och barn [107]. I LactMed ges ingen tydlig rekommendation, men man hänvisar till
översiktsartiklar som diskuterar olanzapin som ett möjligt förstahandsval vid neuroleptikabehandling hos
ammande mödrar [60].

Risperidon
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Andra läkemedel kan dock vara att föredra eftersom
erfarenheten är mycket begränsad.

Svar
Risperidon passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa
barndosen (modersubstans+aktiv metabolit) till högst 4,7%. Icke detekterbara nivåer av modersubstans
och högst 0,24 nmol/L aktiv metabolit uppmättes i barnplasma från tre barn. Inga negativa effekter
rapporteras hos sex barn.
Janusinfo anger att risperidon går bra att använda under amning [107]. I LactMed gör man bedömningen
att andra läkemedel kan vara att föredra under amning pga begränsade data [60].

Paliperidon
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Andra läkemedel kan dock vara att föredra eftersom
erfarenheten är mycket begränsad.

Svar
Paliperidon, den aktiva metaboliten av risperidon (9-hydroxyrisperidon), passerar över till bröstmjölk
[107]. Kliniska data på barn saknas för paliperidon. Baserat på data från fem kvinnor som erhöll risperidon
beräknas den relativa barndosen (modersubstans + aktiv metabolit) till högst 4,7%. Icke detekterbara
nivåer av modersubstans och högst 0,24 nmol/L aktiv risperidonmetabolit uppmättes i barnplasma från
tre barn. Inga negativa effekter rapporteras hos sex barn.
Janusinfo anger att risperidon går bra att använda under amning [107]. I LactMed gör man bedömningen
att andra läkemedel kan vara att föredra under amning pga brist på data [60].

Quetiapin
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för barnet är sannolikt låg vid terapeutiska doser.
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Svar
Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 10 ammande kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas vara som högst 0,5% [107, 175]. Hos ett 3-månaders barn som ammades 6-7 ggr
dagligen uppmättes motsvarande 6% av mammans plasmanivå (mammans dos var 400 mg dagligen) [60].
Inga negativa effekter har rapporterats hos 14 ammade barn [107, 175].
Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern behandlas med quetiapin sannolikt är låg
vid terapeutiska doser, och att quetiapin går bra att använda under amning [107]. I LactMed ges ingen
tydlig rekommendation, men man hänvisar till översiktsartiklar som diskuterar quetiapin som ett möjligt
förstahandsval vid neuroleptikabehandling hos ammande mödrar [60].

Övriga neuroleptika av fentiazintyp (levomepromazin, flufenazin,
perfenazin och proklorperazin)
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Då risken inte kan bedömas på grund av bristande data avråds från amning vid behandling med
levomepromazin, flufenazin, perfenazin, och proklorperazin.

Svar
Levomepromazin och perfenazin passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna
beräknas den relativa barndosen till högst 0,8% för levomepromazin [107]. Baserat på uppgifter från en
kvinna är motsvarande barndos för perfenazin högst 0,1%. Kliniska data saknas för levomepromazin, men
för perfenazin rapporterades inga negativa effekter hos ett ammat barn.
För flufenazin och proklorperazin saknas dokumentation helt.
Källan Janusmed amning avråder från amning vid behandling med levomepromazin, flufenazin och
proklorperazin [107]. Man anger att risken sannolikt är låg för perfenazin, men att amning bör ske endast
om det finns goda möjligheter för klinisk uppföljning av moder och barn. I LactMed anges att andra
neuroleptika än flufenazin kan vara att föredra p.g.a. bristande data [60]. Beträffande proklorperazin
anges att det saknas data, men att risken med proklorperazin, baserat på data från andra fentiaziner,
tycks vara låg vid behandling mot illamående och kräkningar. Det ges ingen tydlig rekommendation
beträffande perfenazin, och levomepromazin saknas i denna källa.

Prometazin
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser bör barnet
observeras för biverkningar (sedation).

Svar
Det saknas data för utsöndring av prometazin i bröstmjölk [1-4]. Sporadisk användning bedöms av flera
källor vara förenat med låg risk för det ammade barnet [60, 97, 107]. Vid upprepade doser bör barnet
observeras med avseende på sedering.
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Hydroxizin
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn är troligen låg vid enstaka doser. Vid upprepade bör barnet observeras
för biverkningar (sedation).

Svar
Det saknas dokumentation om hydroxizin passerar över i bröstmjölk [60, 107]. I en fransk publikation som
beskrev 174 fallrapporter av biverkningar i samband med amning uppges att 8 fall av misstänkta
biverkningar har inkommit för hydroxizin, ffa gällande sedering [179]. Det framgår inte av beskrivningen
hur doseringen av hydroxizin såg ut i dessa fall.
Hydroxizin metaboliseras i kroppen bland annat till cetirizin (ca 45% av oral dos) [165]. Cetirizin passerar
över i bröstmjölk. I databasen LactMed beskriver man ett fall där ett barn exponerats via bröstmjölk för
cetirizin (moderns dos 10 mg per dag) utan negativa effekter [60]. Inga andra uppgifter om cetirizin och
amning har återfunnits.
Både Janusinfo och LactMed bedömer att risken för ett friskt fullgånget barn är låg vid enstaka doser [60,
107]. Vid upprepade doser rekommenderar de att barnet observeras för biverkningar (sedation).

Propiomazin
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Det finns inga data avseende användning av propiomazin under amning, varför det inte går att göra någon
bedömning om eventuella risker vid amning.

Svar
Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Källan Janusmed amning
anger att den eventuella risken inte går att bedöma [107]. Vid upprepade doser bör barnet observeras
med avseende på biverkningar (sedering, matningssvårigheter).

Haloperidol
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Då risk för centralnervös påverkan föreligger avråds från amning.

Svar
Haloperidol passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa
barndosen till högst 9,6%. Plasmakoncentrationer i nivå med mödrarnas plasmakoncentrationer
uppmättes hos två av fyra barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn till samma
mamma, och två andra barn. Tecken på försämrad utveckling rapporterades hos tre barn vars mödrar
behandlades med en kombination av haloperidol och klorpromazin.

Melperon
Senast uppdaterad 2018-08-23
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Sammanfattning
Då risken inte kan bedömas på grund av bristande data avråds från amning.

Svar
Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Källan Janusmed amning anger
att den eventuella risken inte går att bedöma och att amning avråds [107].

Sertindol
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Då risken inte kan bedömas på grund av bristande data avråds från amning.

Svar
Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Källan Janusmed amning anger
att den eventuella risken inte går att bedöma och att amning avråds [107].

Ziprasidon
Senast uppdaterad 2018-08-23

Sammanfattning
Risken för ett frisk fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att
goda möjligheter finns för klinisk uppföljning.

Svar
Ziprasidon passerar över till bröstmjölk i låg grad [107]. Baserat på data från en kvinna kan den relativa
barndosen beräknas till <1%. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn.
Janusinfo bedömer att risken för ett fullgånget barn sannolikt är låg, men att amning endast bör ske om
det finns goda möjligheter finns för klinisk uppföljning [107]. LactMed rekommenderar att ett annat
antipsykotikum helst används [60].

Flupentixol
Senast uppdaterad 2018-09-12

Sammanfattning
Risken för ett frisk fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att
goda möjligheter finns för klinisk uppföljning.

Svar
Flupentixol passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från fyra kvinnor beräknas barndosen till
högst 0,9%. Koncentrationer upp till 0,7 nmol/L har uppmätts hos ett barn där moderns
plasmakoncentration var 7,7 nmol/L. Inga negativa effekter rapporterades hos fyra ammade barn.
Janusinfo bedömer att risk för för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg, men att amning bör ske endast
under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn [107]. LactMed
rekommenderar att flupentixol används med noggrann monitorering av ammade barn [60].
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Klorprotixen
Senast uppdaterad 2018-09-12

Sammanfattning
Risken för ett frisk fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att
goda möjligheter finns för klinisk uppföljning.

Svar
Klorprotixen passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från två kvinnor beräknas den relativa
barndosen av modersubstans och aktiv metabolit till högst 0,3%. Kliniska uppgifter från ammade barn
saknas.
Janusinfo bedömer att risk för för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg, men att amning bör ske endast
under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn [107].
Klorprotixen omnämns inte i källan LactMed.

Zuklopentixol
Senast uppdaterad 2018-09-12

Sammanfattning
Risken för ett frisk fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att
goda möjligheter finns för klinisk uppföljning.

Svar
Zuklopentixol passerar över till bröstmjölk i låg grad [107]. Baserat på data från sju kvinnor beräknas den
relativa barndosen till högst 0,8 %. Inga negativa effekter rapporteras hos sex ammade barn.
Janusinfo bedömer att risken för barnet är låg vid terapeutiska doser [107]. Källan LactMed
rekommenderar att ammade barn observeras [60].

Bensodiazepiner
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-09-13

Sammanfattning
Behandling med bensodiazepiner inklusive diazepam, oxazepam, lorazepam, alprazolam, nitrazepam,
flunitrazepam och triazolam under graviditet bör, om möjligt, undvikas. Någon risk för fosterskador tycks
dock inte finnas, förutom möjligen vid mycket höga doser. Användning av bensodiazepiner i sen graviditet
kan bland annat ge övergående utsättningssymptom hos barnet. Doseringen ska därför hållas så låg som
möjligt om behandling sker under senare delen av graviditeten.

Svar
Riskerna med användning av bensodiazepiner under graviditeten har varit föremål för mycket forskning.
En ökad risk för fosterskador visades i tidiga studier men har inte bekräftats i undersökningar med enbart
bensodiazepiner [123]. Det är främst retrospektiva fall-kontrollstudier där uppgifter om exponering
inhämtats efter det att barnet fötts, som har visat en ökad förekomst av fosterskador, särskilt
läppgomspalt. Resultaten har inte kunnat verifieras i senare kohortstudier. De motsägelsefulla resultaten
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kan bero på olika studiedesign, men också på att sociala problem och dolt missbruk kan ha påverkat
resultaten [97, 123].
Vid mycket hög dosering av bensodiazepiner, som vid missbruk, har en mera utbredd fosterskada
beskrivits med avvikande utseende och påverkad psykomotorisk utveckling [123]. Detta har dock inte
heller kunnat bekräftas av större studier.
I ett arbete fann man en association mellan användning av lorazepam under graviditet och analatresi hos
barnen, men fyndet har inte bekräftats [123]. För alprazolam finns det en svensk studie som rapporterat
en ökad risk för missbildningar, speciellt hjärtfel, hos barn till kvinnor som använt läkemedlet i tidig
graviditet. Fyndet har inte bekräftats i oberoende undersökningar.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2017-04-01 totalt 3 047 barn vars mödrar rapporterat
användning av bensodiazepiner i tidig graviditet [123]. Av dessa hade 81 barn en missbildningsdiagnos
(2,7%) mot 63 förväntade (2,1%) vilket är en något förhöjd frekvens. Åtta av barnen hade Downs syndrom
mot tre förväntade), vilket kan vara en följd av att dessa preparat oftare används vid högre ålder hos
modern. Nio av barnen hade hypospadi (7-8 förväntade) och 39 hjärtfel (21 förväntade). Två barn hade
gom- eller läppgomspalt (4-5 förväntade).
Det fanns 2012-08-25 totalt 818 barn vars mödrar uppgivit användning av diazepam i tidig graviditet till
medicinska födelseregistret [123]. Av dessa hade 16 barn (2,0%) någon missbildningsdiagnos mot 17
förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal, och det tycktes inte heller vara någon
speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.
Det fanns 2012-08-25 totalt 819 barn vars mödrar uppgivit användning av oxazepam i tidig graviditet till
medicinska födelseregistret [123]. Av dessa hade 25 barn (3,1%) någon missbildningsdiagnos mot 17
förväntade. Frekvensen missbildningar är således tämligen hög. Fyra barn mot 0,6 förväntat hade Downs
syndrom, vilket förmodligen hänger ihop med att kvinnor som använt oxazepam var något äldre när de
födde barn än andra kvinnor. Elva barn, mot 5-6 förväntade, hade något hjärtfel: fem med
ventrikelseptumdefekt, tre med förmaksseptumdefekt, två med pulmonalisstenos, och ett barn med ett
ospecificerat hjärtfel. Två barn hade ansiktsspalter (1 förväntat). Ingen annan speciell typ av missbildning
syntes vara överrepresenterad.
Det fanns 2012-08-25 totalt 32 barn vars mödrar uppgivit användning av lorazepam i tidig graviditet till
medicinska födelseregistret [123]. Fyra av barnen hade någon missbildningsdiagnos (0-1 förväntat). Ett
barn hade Downs syndrom, två hade hypospadi, i det ena fallet kombinerat med ventrikelseptumdefekt
och ett barn hade ventrikelseptumdefekt. Frekvensen missbildningar var således tämligen hög.
Det fanns 2012-08-25 totalt 485 barn vars mödrar uppgivit användning av alprazolam i tidig graviditet till
medicinska födelseregistret [123]. Av dessa hade 17 barn någon missbildningsdiagnos (3,5%), mot 10
förväntade. Missbildningsfrekvensen tycks således vara något förhöjd. Av de 17 barnen hade 12 något
hjärtfel (3-4 förväntade) – ett barn hade en pulmonalisstenos, åtta barn hade en ventrikelseptumdefekt
(2 förväntade) (ett tillsammans med en förmaksseptumdefekt), två ytterligare barn hade
förmaksseptumdefekter (ett tillsammans med en missbildning av trikuspidalisklaffen), ett barn hade en
annan hjärtmissbildning. Ett barn hade duodenalatresi, ett hade hypospadi, ett hade hydronefros, ett barn
en ospecificerad missbildningsdiagnos och ett barn hade pes equinovarus. Inget barn hade läppgomspalt.
Det fanns 2012-08-25 totalt 127 barn vars mödrar uppgivit användning av nitrazepam i tidig graviditet till
medicinska födelseregistret [123]. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2-3 förväntade).
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Det fanns 2012-08-25 totalt 150 barn vars mödrar uppgivit användning av flunitrazepam i tidig graviditet
till medicinska födelseregistret [123]. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,1 %), mot 3
förväntade. Två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade hypospadi.
Det fanns 2012-08-25 totalt 103 barn vars mödrar uppgivit användning av triazolam i tidig graviditet till
medicinska födelseregistret [123]. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2 förväntade).
Det är väl dokumenterat att användning under graviditetens senare del kan ge övergående symtom som
hypotoni, hypotermi, andningsbesvär och utsättningssymptom hos barnen [123]. Likaså kan det finnas
risk för något lägre födelsevikt och för tidig födsel.
När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och
systematiska studier [123].
Källan Läkemedel och fosterpåverkan bedömer att det troligen inte finns någon teratogen effekt av
bensodizepiner annat än möjligen vid mycket höga doser [123].

Amning
Senast uppdaterad 2018-09-13

Sammanfattning
För lorazepam, oxazepam och nitrazepam är risken för barnet låg vid enstaka doser. Vid upprepad
dosering kan risk för centralnervös påverkan hos det ammade barnet inte uteslutas.
För diazepam, flunitrazepam och alprazolam är risken måttlig vid enstaka doser. Amning vid upprepade
doser bör undvikas pga risken för centralnervös påverkan hos barnet.
För triazolam saknas data för att kunna bedöma den eventuella risken vid amning.

Svar
Diazepam och dess aktiva metaboliter passerar över till bröstmjölk i hög grad [60, 97, 107]. Baserat på
data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10 %. Koncentrationer upp till 0,7 ng/mL
diazepam och 46 ng/mL desmetyldiazepam har uppmätts hos ett barn. Slöhet har rapporterats hos två
ammade barn, viktminskning hos ett barn och tre barn fick gulsot. Hos 18 ammade barn sågs inga negativa
effekter. Janusinfo bedömer att risken är måttlig vid enstaka doser, men att det föreligger risk för
ackumulering vid upprepad dosering [107]. Källan LactMed rekommenderar att andra läkemedel används,
förutom vid enstaka doser [60].
Oxazepam passerar över till bröstmjölk i låg grad [60, 107]. Baserat på data från två kvinnor kan den
relativa barndosen beräknas till 2,7%. Kliniska data saknas. Janusinfo bedömer att risken är låg vid enstaka
doser, men att det kan finnas en risk för ackumulering vid upprepad dosering [107]. Källan LactMed
bedömer att oxazepam kan användas under amning [60].
Lorazepam passerar över till bröstmjölk i måttlig grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till ca 8% [180, 181]. Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 70 barn, men det
är oklart om lorazepam användes vid enstaka tillfälle eller kontinuerligt [107, 146]. Källan LactMed
bedömer att lorazepam kan användas under amning [60]. Janusinfo bedömer att risken är låg vid enstaka
doser [107].
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Alprazolam passerar över till bröstmjölk i hög grad [182]. Baserat på data från åtta kvinnor kan den
relativa barndosen beräknas till ca 3%. Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn
[107]. Somnolens (1 fall) och utsättningssymtom (2 fall) har rapporterats hos ammade barn. Janusinfo
bedömer att risken för ett friskt fullgånget barn är måttlig vid enstaka doser, men att barnet bör
observeras för biverkningar [107]. Källan LactMed rekommenderar att alprazolam helst bör undvikas, men
att singeldoser troligen går bra att använda [60].
Nitrazepam passerar över till bröstmjölk i låg grad [183]. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till >10%. Icke detekterbara koncentrationer (detektionsgräns 10 nmol/L) har
uppmätts hos ett barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos 10 ammade barn. Janusinfo bedömer
att risken för ett friskt fullgånget barn är låg vid enstaka doser, men att barnet bör observeras för
biverkningar [107]. Källan LactMed gör bedömningen att andra läkemedel bör användas p.g.a. den långa
halveringstiden och den eventuella risken för ackumulering [60].
Flunitrazepam passerar över till bröstmjölk i låg grad [60]. Baserat på data från 5 kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till ca 1%. Kliniska data saknas. Janusinfo bedömer att risken för ett friskt fullgånget
barn är måttlig vid enstaka doser, men att barnet bör observeras för biverkningar [107]. Källan LactMed
bedömer att andra läkemedel helst bör väljas p.g.a. flunitrazepams långa halveringstid och den eventuella
risken för ackumulering vid upprepad dosering [60].
Dokumentation om övergång till bröstmjölk för triazolam saknas [107]. Inga negativa effekter har
rapporterats hos 1 ammat barn [60].

Bensodiazepinbesläktade läkemedel
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-09-13

Sammanfattning
Annat än tillfällig användning av zolpidem och zopiklon under graviditet bör, om möjligt, undvikas. Det
finns inget som tyder på att användning under tidig graviditet skulle orsaka fosterskador, men underlaget
är begränsat. Användning av zolpidem och zopiklon i sen graviditet kan ge övergående
utsättningssymptom hos barnet.

Svar
Två studier baserat på uppgifter ur det svenska Medicinska födelseregistret har publicerats [184, 185].
Dessa visar inte på någon ökad risk för missbildningar för zolpidem eller zopiklon. Man har dock noterat
en eventuell ökad risk för tarmmissbildningar, men detta kan vara ett slumpfynd och måste bekräftas av
andra studier.
I en undersökning från Taiwan jämfördes förekomsten av missbildningar hos 535 barn som hade
exponerats för zolpidem under första trimestern med 12485 kontroller som inte hade exponerats [186].
Ingen skillnad sågs. I en annan undersökning från England ingick 406 barn som hade exponerats för
zopiklon under första trimestern [187]. Jämfört med ca 350000 barn som inte hade exponerats för något
läkemedel sågs ingen skillnad i förekomst av missbildningar.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-80-25 totalt 1072 barn vars mödrar uppgivit
användning av zolpidem i tidig graviditet [123]. Tolv av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 22-
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23 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså något lägre än förväntat. För zopiklon fanns 1144 barn,
av vilka 22 hade en missbildningsdiagnos mot 23-24 förväntade.
Under sista trimestern finns risk för negativa farmakologiska effekter på fostret och/eller det nyfödda
barnet såsom hypotoni, påverkan på andningsfunktion och hypotermi [123].
Det saknas studier om effekter på barnens långsiktiga utveckling om mödrarna behandlats med
zolpidem/zopiklon under graviditeten [123].

Amning
Senast uppdaterad 2018-09-13

Sammanfattning
För både zolpidem och zopiklon anses risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser. Barnet bör dock
observeras för biverkningar (sedering, matningssvårigheter).

Svar
Zolpidem passerar över till bröstmjölk i låg grad [60, 107]. Baserat på data från fem kvinnor kan den
relativa barndosen beräknas till <1%. Kliniska data på barn saknas. Janusinfo bedömer att risken för ett
friskt fullgånget barn är låg vid enstaka doser, men att barnet bör observeras för biverkningar [107]. Källan
LactMed bedömer att zolpidem kan användas under amning [60].
Zopiklon passerar över till bröstmjölk i hög grad [60, 107]. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till 7%. Kliniska data på barn saknas. Janusinfo bedömer att risken för ett friskt
fullgånget barn är låg vid enstaka doser, men att barnet bör observeras för biverkningar [107]. Källan
LactMed bedömer att tillfällig användning av zopiklon troligen innebär låg risk, men att barnet bör
observeras för eventuella biverkningar [60].

Antiepileptika
Graviditet
Allmänt om antiepileptika under graviditet
I olika studier har användning av antiepileptika satts i samband med två till tre gånger ökad risk för att
barnet skall födas med någon missbildning [123]. Speciellt märks en ökning av frekvensen läppgomspalt
samt av hjärtfel men viss skillnad i risken för dessa missbildningar ses mellan olika preparat. Den totala
risken för en allvarlig missbildning är i litteraturen beskriven till cirka 6 procent.
Man har i litteraturen beskrivit avvikelser i barnens utseende (antiepileptikasyndrom), i fostertillväxt och
troligen i den mentala utvecklingen, inklusive en ökad risk för autism eller Aspergers syndrom efter
exponering för vissa antiepileptika [123]. Störst risk tycks exponering för valproinsyra medföra.
Riskerna verkar generellt vara störst vid behandling med kombination av flera antiepileptika [123]. Det
verkar även som om en hög dygnsdos kan öka risken för missbildningar.
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Antiepileptika skall användas under graviditet endast på strikt indikation, och det är viktigt att
medicineringen sköts av en specialist [123]. Minsta möjliga dosering som ger önskat terapeutiskt svar skall
eftersträvas, och om möjligt ska monoterapi väljas. Alla väl dokumenterade antiepileptika har visats öka
risken något för medfödda missbildningar och de ökar troligen även risken för kognitiva
utvecklingsavvikelser. Om man kan välja mellan olika preparat, finns det skäl att undvika valproinsyra,
som verkar innebära störst risk för fostret. Kvinnor som önskar bli gravida rekommenderas att planera
graviditeten tillsammans med sin läkare så att eventuella justeringar av medicineringen kan göras.

Karbamazepin
Senast uppdaterad 2018-09-18

Sammanfattning
Karbamazepin medför en något ökad risk för medfödda missbildningar. Om medicineringen inte kan
utsättas före graviditet, bör lägsta möjliga dosering, helst <400 mg/dag, eftersträvas och om möjligt skall
monoterapi väljas.

Svar
I likhet med valproinsyra har karbamazepin antagits ha en specificitet för uppkomst av spina bifida med
en absolut risk av ca 1% [123]. Riskerna med karbamazepin tycks vara lägre än med valproinsyra och
möjligen dosberoende. I motsats till valproinsyra tycks inte någon specifik riskökning för hypospadi finnas.
Det är inte visat att supplementering med folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck efter exponering för
karbamazepin.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 1608 barn vars mödrar uppgivit
användning av karbamazepin i tidig graviditet (89% i monoterapi) [123]. Det var 47 barn som hade någon
missbildningsdiagnos (2,9%) mot 33-34 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således klart
förhöjd – cirka 40 procent över den förväntade. Däribland fanns ett barn med spina bifida (0-1 förväntat),
tre barn med gomspalt eller läppgomspalt (2-3 förväntade), 13 barn med hjärtfel (11-12 förväntade), tre
barn med esofagus/tarmatresier (0-1 förväntat), fem barn med njurmissbildningar (2-3 förväntade) samt
fem barn med hypospadi (4 förväntade). Tre av barnen hade missbildningar i flera organsystem (1-2
förväntade).
Bland barn till mödrar som har använt karbamazepin i monoterapi kunde dock en måttlig, och inte
säkerställt ökad risk för missbildning ses: 38 barn mot 29-30 förväntade [123].

Lamotrigin
Senast uppdaterad 2018-09-18

Sammanfattning
Risken för allvarliga missbildningar vid exponering för lamotrigin under tidig graviditet förefaller vara låg,
i synnerhet i låg dos (<300 mg/dag), men data är otillräckliga för att kunna utesluta en liten ökad risk. Det
finns en signal om en ökad risk för läpp-gomspalt baserat på resultat från en studie och på begränsade
data ur det svenska Medicinska födelseregistret. Fyndet är osäkert då andra studier inte har kunnat
bekräfta detta.

Svar
Någon säker specifik missbildningsframkallande effekt av lamotrigin är inte känd [123]. Det är dock för
tidigt att uttala sig om lamotrigin skiljer sig från andra antiepileptika. Det har i litteraturen verkat troligt
att det finns en överrisk för läppgomspalt efter användning av lamotrigin, särskilt vid doser över 300

38

mg/dag. En stor europeisk studie kunde dock inte påvisa någon specifik riskökning av lamotrigin på just
läppgomspalt.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2013-12-31 totalt 1703 barn, vars mödrar uppgivit
användning av lamotrigin (1398 i monoterapi) [123]. Av barnen hade 52 någon missbildningsdiagnos
(3,1%) mot 36 förväntade (2,1%).
Bland barnen vars mödrar hade använt lamotrigin i monoterapi var missbildningsfrekvensen också förhöjd
(39 barn,2,8%, hade någon missbildning mot 29 förväntade) [123]. Bland dessa 39 missbildningar var fem
gom- eller läppgomspalt (2 förväntat), 18 hjärt/kärlmissbildningar (10 förväntade), fyra barn hade
hypospadi (3-4 förväntade), fem barn hade någon skelettmissbildning (6 förväntade) och ett barn hade
omfalocele. Missbildningsfrekvensen efter användning av lamotrigin i monoterapi var som sagt något
ökad, och flera av de missbildningar som förekom är typiska för andra antiepileptika.

Pregabalin
Senast uppdaterad 2018-09-18

Sammanfattning
Någon specifik missbildningsframkallande effekt av pregabalin är inte känd. Data är dock för att säkert
uttala sig om den eventuella risken förknippad med pregabalin.

Svar
Någon specifik missbildningsframkallande effekt av pregabalin är inte känd [123]. Det är dock för tidigt att
uttala sig om den eventuella risken förknippad med pregabalin. Det finns en studie som har undersökt
den eventuella risken för missbildningar av pregabalin. I denna studie ingick 651 barn som hade
exponerats för pregabalin under första trimestern [188]. Jämfört med 813016 kontroller som inte hade
exponerats för antiepileptika sågs, efter justering för samsjuklighet, ingen statistiskt signifikant skillnad i
förekomsten av allvarliga missbildningar (6,0% vs 4,9%).
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2013-12-31 totalt 133 fall med denna exponering (119 av
dessa, 89%, i monoterapi) [123]. Fyra barn (2-3 förväntat) hade någon missbildning. Alla fyra barnen hade
någon hjärtmissbildning, ett hade dextrokardi och tre barn hade förmakseptumdefekter. Det ena barnet
tillsammans med en ventrikelseptumdefekt, det andra barnet tillsammans med en missbildning av
kotpelaren och en samtidig ögonmissbildning.

Valproat
Senast uppdaterad 2018-09-18

Sammanfattning
Mot bakgrund av den klart förhöjda risken för fosterskador ska valproinsyra i största möjligaste mån
undvikas som behandling vid bipolär sjukdom hos kvinnor i fertil ålder, speciellt bland kvinnor som
planerar en graviditet. Om medicineringen inte kan utsättas före graviditet, bör lägsta möjliga dosering
eftersträvas, helst <700 mg/dag.

Svar
Behandling med valproat medför en ökad risk för medfödda missbildningar som tycks vara dosberoende
[97, 123]. Det finns hållpunkter för att riskökningen för missbildning med valproinsyra är starkare än med
till exempel karbamazepin och det kan finnas skäl att om möjligt avstå från behandling med valproinsyra
hos kvinnor, som planerar graviditet.
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För valproinsyra är den mest säkerställda effekten uppkomsten av spina bifida där risken är 1-2% [123].
Även andra missbildningar förekommer i ökad frekvens, till exempel hypospadi. I litteraturen har också
sagts att radiala extremitetsreduktioner ska förekomma i ökad frekvens. Ett så kallat valproatsyndrom har
beskrivits i form av avvikande utseende.
Det är inte visat att tillägg av folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck efter exponering för valproinsyra
[123].
Valproinsyra under sista trimestern kan ge upphov till övergående abstinenssymptom hos den nyfödde
med irritabilitet, skakighet, tonusförändringar, kramper och uppfödningsproblem [123]. Vidare har
enstaka fallrapporter av hemorragiskt syndrom och fetal leverpåverkan efter valproinsyreanvändning
publicerats. Det har också föreslagits, att effekter på barnets senare utveckling kan ske, bland annat i form
av en ökad risk för autism.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2013-12-31 totalt 763 barn vars mödrar uppgivit sig ha
använt valproinsyra [123]. 39 av dessa barn har någon missbildningsdiagnos (5,1%) mot 16 förväntade.
Tre barn hade spina bifida (0-1 förväntat), 13 hade någon hjärt/kärlmissbildning (5 förväntade), fem hade
kluven läpp eller gom (1 förväntat), 14 barn hade hypospadi (1-2 förväntade). Elva barn hade
missbildningar i flera organsystem (0-1 förväntat).

Topiramat
Senast uppdaterad 2018-09-18

Sammanfattning
Någon säkerställd missbildningsframkallande effekt av topiramat är inte känd. Det är dock för tidigt att
uttala sig om topiramat skiljer sig från andra antiepileptika.

Svar
Erfarenheten av topiramat under graviditet är ofullständig [97, 123]. I det svenska Medicinska
födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 107 barn vars mödrar uppgivit användning av topiramat (i 52 fall
i monoterapi) [123]. Av dessa hade 11 barn någon missbildning (2-3 förväntade), varav fyra var barn till
mödrar i monoterapi.

Amning
Karbamazepin
Senast uppdaterad 2018-09-18

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Barnet bör dock
observeras med avseende på biverkningar (t.ex. slöhet och dålig viktuppgång) och
plasmakoncentrationsbestämning hos barnet kan vara till hjälp.

Svar
Karbamazepin passerar över till bröstmjölk i hög grad [60, 107]. Baserat på data från knappt 40 kvinnor
kan den relativa barndosen beräknas till max 12,2%. Plasmakoncentrationer har mätts hos 70 barn och
varierat från odetekterbara till 19,9 µmol/L (terapeutisk koncentration 20-40 µmol/L). Inga negativa
effekter har rapporterats hos 17 ammade barn. Slöhet, sugsvårigheter kräkningar, dålig viktuppgång och
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leverpåverkan har rapporterats hos sju ammade barn. Alla barnen har dock även exponerats i utero och i
flera fall för andra antiepileptika. I ett fall där modern hastigt avbröt amningen sågs infantila spasmer
(modern behandlades även med fenobarbital och primidon).
I en studie på spädbarn som exponerats för antikonvulsiva läkemedel vid amning fann man ingen skillnad
i IQ vid 6 års ålder hos de 23 spädbarn som ammats jämfört med de 24 som inte ammats medan modern
stod på karbamazepin [189].

Lamotrigin
Senast uppdaterad 2018-09-30

Sammanfattning
Lamotrigin passerar över i bröstmjölk i hög grad och kan nå terapeutiska nivåer hos ammade barn. Om
modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på biverkningar, såsom hudsymtom.
Koncentrationsbestämning av lamotrigin hos barnet kan övervägas.

Svar
Lamotrigin passerar över till bröstmjölk i hög grad [107]. Baserat på data från 47 kvinnor har den relativa
barndosen beräknats till i medel ca 11% (spridning 2-30%). Plasmakoncentrationer upp till 50 μM har
uppmätts (mätningar gjorda hos minst 50 barn) (terapeutiska koncentrationer 10-60 μM). Drygt 80 barn
har observerats utan att några negativa effekter har rapporterats. Allvarlig appné, leverenzymstegring,
gulsot, matningsproblem har rapporterats hos sammanlagt fem ammade barn. I ett fall fick ett barn
utsättningssymtom vid avbruten amning. Lamotrigin metaboliseras huvudsakligen genom
glukuronidering, vilket inte har full kapacitet hos nyfödda.
Lamotrigin är förknippat med sällsynta, allvarliga hudreaktioner [60] och om modern väljer att amma bör
man observera barnet med avseende på biverkningar såsom hudsymtom och sedering.
Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas.
I en studie på spädbarn som exponerats för antikonvulsiva läkemedel vid amning fann man ingen skillnad
i IQ vid 6 års ålder hos de 27 spädbarn som ammats jämfört med de 34 som inte ammats medan modern
stod på lamotrigin [189].

Valproat
Senast uppdaterad 2018-09-30

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras
med avseende på biverkningar (t.ex. slöhet och dålig viktuppgång) och plasmakoncentrationsbestämning
kan vara till hjälp.

Svar
Valproat passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från närmare 30 kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till max 7%. Koncentrationer upp till 46 µmol/L har uppmätts hos 14 barn
(terapeutiskt intervall 350-700 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats hos cirka 30 ammade
barn. Anemi, trombocytopeni och slöhet har rapporterats hos två ammade barn. Alla barnen har dock
även exponerats in utero och i flera fall för andra antiepileptika.
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I en studie på spädbarn som exponerats för antikonvulsiva läkemedel vid amning fann man ingen skillnad
i IQ vid 6 års ålder hos de 11 spädbarn som ammats jämfört med de 25 som inte ammats medan modern
stod på valproat [189].

Pregabalin
Senast uppdaterad 2018-09-30

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som måttlig. Om amning sker bör barnet observeras noggrant
med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång) och
plasmakoncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Svar
Pregabalin passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen
beräknas till i medel 7%. Koncentrationer på 2,7 µmol/L har uppmätts hos ett barn (vid terapeutiska doser
ses 1-79 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn.

Topiramat
Senast uppdaterad 2018-09-30

Sammanfattning
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör
barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar, såsom sedering och utebliven viktuppgång.
Plasmakoncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Svar
Topiramat passerar över till bröstmjölk i hög grad [107]. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa
barndosen beräknas till max 50%. Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på sju barn, av vilka sex
hade detekterbara, men låga nivåer topiramat (<2,8 µM) (riktområde för vuxna 16-60 µM). Inga negativa
effekter har noterats hos nio ammade barn. Vattniga diaréer och minskad viktuppgång som försvann vid
avslutad amning har rapporterats hos ett ammat barn.

Litium
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-10-09

Sammanfattning
Erfarenheten av litium under graviditet är ofullständig. Exponering i tidig graviditet kan leda till en något
ökad risk för hjärtmissbildningar, men sambandet är inte helt fastställt. Biverkningar hos nyfödda, bland
annat hypotyreos, påverkan på hjärtat och stora urinmängder, har beskrivits när litium har använts under
senare delen av graviditeten.

Svar
Den eventuella fosterskadande effekten av litium har diskuterats mycket sedan de första rapporterna om
ett möjligt samband mellan litiumanvändning under graviditet och födsel av barn med Ebsteins anomali i
hjärtat [123]. Dessa resultat visade sig dock inte vara reproducerbara i senare, mer tillförlitliga studier. Ett
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flertal studier talar dock för att det föreligger en något ökad risk för hjärtmissbildningar relaterat till
användning av litium i tidig graviditet men andra har inte funnit något sådant samband. Begränsat antal
litiumexponerade barn har varit ett gemensamt problem för merparten av dessa undersökningar, med
undantag för en amerikansk studie som undersökte 663 spädbarn exponerade för litium och fann en
nästan dubblerad risk för hjärtmissbildning.
Den gravida kvinnan kan få biverkningar av litium, bland annat i form av hypotyreos och hjärt- eller
njurpåverkan, som också kan drabba fostret och det nyfödda barnet [123]. Påverkan på barnets njurar,
hypoglykemi med mera finns också rapporterat under nyföddhetsperioden. Effekterna torde till viss del
vara relaterad till litiumkoncentrationen i den gravida kvinnans blod. Även polyuri finns beskrivet hos
nyfödda, möjligen efter överbehandling av modern.
Det finns mycket begränsade data kring långtidseffekter för barn vars mödrar behandlats med litium
under graviditet. En äldre studie såg inga skillnader i psykomotorisk utveckling skattat av mödrar mellan
litiumexponerade barn och deras icke-exponerade syskon [123]. Två senare, mindre studier som
systematiskt undersökt barn till mödrar med litiumbehandling under graviditeten har inte heller funnit
några säkra skillnader gällande neurologisk och kognitiv utveckling.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2012-08-25 totalt 233 barn vars mödrar uppgivit
användning av litium i tidig graviditet [123]. Antalet barn med missbildning är något, men inte statistiskt
säkerställt, förhöjt: sju barn (3,0%) mot 4-5 förväntade (2,1%). Ett barn hade ett hjärtfel, en
ventrikelseptumdefekt. Två barn hade hypospadi, ett pes equinovarus, ett hade simhud mellan tår, ett
hade en larynxmissbildning, och ett barn hade Downs syndrom.

Amning
Senast uppdaterad 2018-10-09

Sammanfattning
Då höga plasmakoncentrationer uppmätts hos ammade barn avråds från amning. Om modern trots detta
väljer att amma bör barnet observeras noga för tecken på biverkningar som letargi, dålig viktuppgång och
dehydrering. Plasmakoncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Svar
Litium passerar över till bröstmjölk [107]. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen
beräknas till max 7,5%. Koncentrationer på 10-200% av mödrarnas har uppmätts hos 27 barn. Inga
negativa effekter har rapporterats hos 24 ammade barn. Litiumintoxikation, dålig viktuppgång, hypotoni,
förhöjda labvärden och hypotermi har rapporterats hos sammanlagt 9 ammade barn.

Centralstimulerande medel mot ADHD
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-10-09

Sammanfattning
Någon teratogen effekt av betydelse har inte setts i de flesta studier med amfetaminpreparat, förutom
möjligen en liten ökad risk för hjärtfel vid behandling med metylfenidat.
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Man har noterat en koppling till låg Apgar. Mot slutet av graviditeten bör lägsta möjliga dos som ger
adekvat symptomlindring eftersträvas.

Svar
Någon teratogen effekt av betydelse har inte setts i de flesta studier med amfetaminpreparat, förutom
möjligen en liten ökad risk för hjärtfel vid behandling med metylfenidat [123].
Vid amfetaminberoende under graviditet (då kvinnorna ofta använt flera olika droger) har effekter på
fostret och framför allt på barnets vidare utveckling iakttagits, där också sociala faktorer har spelat in
[123]. Det är svårt att avgöra vad som beror på intaget av substanserna och vad som är följden av barnens
situation i övrigt.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2016-03-15 totalt 553 barn med exponering för
metylfenidat [123]. Av dessa hade 15 barn någon missbildningsdiagnos, mot 11-12 förväntade.
Missbildningsfrekvensen i sig är således inte förhöjd men det som möjligtvis är anmärkningsvärt är att
åtta av de 15 barnen någon hjärtmissbildning. Fyra barn hade ventrikelseptumdefekter (det ena
kombinerat med polydaktyli), och ett barn hade dubbelt inflöde till vänster kammare (enkammarhjärta),
två ospecificerade hjärtfel, ett pulmonalisstenos.
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2016-03-15 totalt 24 fall vars mödrar hade uppgett
behandling med dexamfetamin [123]. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos: en läpp-gomspalt.
För lisdexamfetamin fanns endast ett fall – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
Om man tittar på alla medel mot ADHD i det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2017-04-01 total
931 barn registrerade vars mödrar rapporterat att de använt någon medicin mot ADHD under tidig
graviditet [123]. Av barnen, hade 22 någon missbildningsdiagnos (19 förväntade).
Missbildningsfrekvensen var alltså tämligen normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var
överrepresenterad. Det fanns dock fler barn än förväntat som hade låg Apgarpoäng efter 5 minuter (22
barn mot 14 förväntade). Mot slutet av graviditeten bör lägsta möjliga dos som ger adekvat
symptomlindring eftersträvas.
Det saknas kunskap om hur användning av metylfenidat, dexamfetamin, lisdexamfetamin skulle kunna
påverka barnets utveckling på längre sikt [123].

Amning
Senast uppdaterad 2018-10-09

Sammanfattning
För metylfenidat anses risken för ett friskt fullgånget barn vara låg.
För dexamfetamin och lisdexamfetamin anses risken för ett friskt fullgånget barn vara måttlig. Om
modern väljer att amma bör barnet noga observeras med avseende på biverkningar som sömnproblem,
oro och dålig viktuppgång.

Svar
Metylfenidat passerar över till bröstmjölk i låg grad. Den relativa barndosen har uppskattats till <1%
baserat på uppgifter från sju ammande mödrar med doser mellan 15-80 mg/dag [60, 107]. Metylfenidat
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kunde inte detekteras i blod hos tre ammade barn [60]. Inga negativa effekter har rapporterats hos tre
ammade barn.
Amfetamin och dexamfetamin (S-isomeren av amfetamin) passerar över till bröstmjölk i måttlig till hög
grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till i medeltal 8,2%, med en
högsta skattad barndos på 14% [107]. Plasmakoncentrationer upp till 18 µg/l (14% av moderns
plasmakoncentration) har uppmätts hos fyra ammade barn [60, 107]. Inga negativa effekter har
rapporterats hos åtta ammade barn [107].
För lisdexamfetamin saknas data, men detta läkemedel är en prodrug till dexamfetamin och bör därför
kunna bedömas på samma sätt som dexamfetamin.
Janusinfo bedömer att risken för ett ammat barn om modern behandlas med metylfenidat är låg [107].
För dexamfetamin och lisdexamfetamin bedömer Janusinfo bedömer risken som måttlig samt att barnet
bör observeras noggrant med avseende på biverkningar som sömnproblem, oro och dålig viktuppgång
[107].

Atomoxetin
Graviditet
Senast uppdaterad 2018-10-09

Sammanfattning
Erfarenheten av atomoxetin under graviditet är mycket begränsad. Det går inte att bedöma den
eventuella risken för fostret.

Svar
Erfarenheten av atomoxetin under graviditet är begränsad. Inga studier som har undersökt den möjliga
effekten på fostret av detta läkemedel har återfunnits i litteraturen [97, 123, 133].
I det svenska Medicinska födelseregistret fanns 2016-03-15 totalt 56 barn vars mödrar uppgett
användning av atomoxetin under tidig graviditet [123]. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos
mot 1-2 förväntade. Missbildningsfrekvensen var något, men inte statistiskt säkerställt, förhöjd. Ett av
barnen hade dextrokardi, ett hade polydaktyli, och ett barn hade en medfödd skolios.

Amning
Senast uppdaterad 2016-11-16

Sammanfattning
Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om modern väljer att amma bör barnet
noga observeras med avseende på biverkningar.

Svar
Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas [107]. Längre sömn har beskrivits hos två ammade
barn.
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LactMed anger att ett annat läkemedel kan vara att föredra vid amning [60], medan Janusinfo anger att
risken inte kan bedömas [107].
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Tabell 1. Studier av karbamazepin och risken för missbildningar.
Senast uppdaterad i november 2016.
Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Morrow 2006

16157661

900

Allvarliga missbildningar hos 2,2%
[95% CI 1,4-3,4]

Wide 2000

10897157

363

Lägre huvudomfång än hos barn som
exponerats för andra antiepileptika.

Wide 2000

10698324

39

Kaneko 1999

10094426

Dean 2002

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Kohortstudie. Fungerade som kontroll för
jämförelse med andra antiepileptika

Epilepsi

Ja

Kohort. Exponerade jämfördes med barn
exponerade för andra antiepileptika.

Epilepsi

Högre förekomst av
ansiktsmissbildningar (28%) än
kontroller (7%).

Ja

Kohort. Exponerade jämfördes med andra
barn som föddes på samma sjukhus vid
samma tid.

Epilepsi

158

Missbildningar hos 5,7% jämfört med
3,1% hos barn ej exponerade för
antiepileptika.

Ja

Kohortstudie. Exponerade jämfördes med 98
barn som ej exponerats för antiepileptika.

Epilepsi

11950853

70

Ansiktsmissbildningar hos 59% jämfört
med 25% hos barn som ej exponerats
för antiepileptika.

Ja

Retrospektiv kohortstudie. Exponerade
jämfördes med 38 barn som ej exponerats för
antiepileptika.

Epilepsi

Canger 1999

10487185

113

Allvarliga missbildningar hos 6,2%

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Matalon 2002

11934528

795

Allvalig missbildning hos 5,28% jämfört
med 2,34% hos kontroller och 2,75%
hos barn till mödrar med obehandlad
epilepsi.

Ja

Meta-analys. Exponerade jämfördes med
3756 populationskontroller och 182 barn till
mödrar med obehandlad epilepsi.

Epilepsi

Wide 2004

15046269

703

Lägre risk för allvarlig missbildning än
valproat (valproat vs karbamazepin OR
2,59 (95% CI 1,43-4,68))

Ja

Kohort. Exponerade jämfördes med 268
exponerade för valproat.

Okänt

Rasalam
2005

16108456

80

Autism/Asperger hos 2,5%

Ja

Retrospektiv kohortstudie.

Okänt

Nulman 1997

8986270

36

Missbildningar hos 5,7% jämfört med
5,6% hos barn exponerade för kända
icke-teratogena läkemedel

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi/bipolär
sjukdom/neuropatisk
smärta

Samrén 1999

10553991

376

Allvarliga missbildningar hos 4% jämfört
med 1,5% bland 2000 icke-exponerade
kontroller (RR=2,6 (95% CI 1,4-5,0).

Ja

Retrospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Kommentar

Ingen kontrollgrupp

Oklar jämförelse med
historiska kontroller.
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Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Kommentar

Diav-Citrin
2001

11468320

210

Allvarliga missbildningar hos 7,5%
jämfört med 3,2% bland kontroller
exponerade för kända icke-teratogena
läkemedel.

Ja

Prospektiv kohortstudie. Exponerade
jämfördes med 629 exponerade för kända
icke-teratogena läkemedel.

Okänt

Rosa 1991

1994251

99

Spina bifida hos 2/99

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Ingen kontrollgrupp.
Undersökte bara förekomst
av spina bifida.

Scolnik 1994

7509419

36

Ingen skillnad i IQ jämfört med
matchade kontroller.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Undersökte endast IQ

Ornoy 1996

9013606

47

Lägre IQ och ansiktsdysmorfologi hos
6/47, jämfört med ingen bland 47
matchade kontroller.

Ja

Tvärsnittsstudie

Epilepsi

Vajda 2010

20739196

302

Missbildningar hos 5,3% jämfört med
3,4% för barn icke-exponerade för
antiepileptika.

Okänt

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Adab 2001

11118242

63

Skolbarn exponerade för karbamazepin
hade inget större behöv av skolstöd
jämfört med icke-exponerade.

Ja

Tvärsnittsstudie

Epilepsi

Tomson 2011

21652013

1402

Allvarliga missbildningar hos 3,4% vid
dos <400 mg/dag, och 5,3% vid
dos >400 och <1000 mg/dag, samt
8,7% vid >1000 mg/dag. Vid dos <400
mg/dag var frekvensen signifikant lägre
än för andra antiepileptika, utom
lamotrigin <300 mg/dag.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Cummings
2011

21415043

49

20% hade utvecklingsförsening under
förskoleåldern jämfört med 5% bland
kontroller.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Gaily 2004

14718692

86

Förskolebarn exponerade för
karbamazepin hade jämförbar IQ med
141 kontroller.

Ja

Tvärsnittsstudie

Epilepsi

HernándezDiaz 2012

22551726

1033

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Vajda 2014

25040242

346

Allvarliga missbildningar hos 3,0%
jämfört med 1,1% hos 442 kontroller
som inte exponerats för antiepileptika
(icke-sign).
Missbildningar hos 5,5% jämfört med
3,3% hos 153 kontroller som inte
exponerats för antiepileptika (icke-sign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Kontroller var 44 barn som
inte exponerats för något
läkemedel.
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Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Kommentar

Campbell
2014

24444855

1718

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Jämförde olika antiepileptika
mot varandra. Ingen ickeexponerad kontrollgrupp.

Thomas 2017

28084641

389

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Tomson 2018

29680205

1957

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Petersen
2017

28243149

334

Allvarliga missbildningar hos 2,6%
jämfört med 2,3% för lamotrigin (ickesign) och 6,7% för valproat (sign).
Dosberoende effekt: 1,9% vid ≤500
mg/dag, 2,7% vid >500-≤1000 mg/dag
och 5,3% vid >1000 mg/dag.
Allvarliga missbildningar hos 5,4%
jämfört med 3,5% hos 319 ickeexponerade födda till friska kvinnor
(icke-sign). Hos 252 icke-exponerade
födda till kvinnor med epilepsi var
frekvensen allvarliga missbildningar
5,6% (icke-sign).
Dosberoende effekt. Allvarliga
missbildningar hos 4,5% vid ≤700
mg/dag jämfört med 7,2% vid >700
mg/dag (sign). Båda grupperna
signifikant skilda från lamotrigin ≤325
mg/dag (allvarliga missbildningar hos
2,5% av 1870 exponerade).
Allvarliga missbildningar hos 3,3%
jämfört med 2,2% hos 239,151 barn
som inte exponerats för antiepileptika
(icke-sign).

Ja

Kohortstudie.

90% epilepsi.

Undersökte dosberoende
effekter.
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Tabell 2. Studier av lamotrigin och risken för missbildningar.
Senast uppdaterad i november 2016.
Studie

PubMed ID

Vajda 2010

20739196

n exponerade
barn
243

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Missbildningar hos 4,9% jämfört
med 3,4% hos 118 barn ickeexponerade för antiepileptika (ej
signifikant).
Allvarliga missbildningar hos 3,2%
[95% CI 2,1-4,9] (ej sign högre än
för karbamazepin). Dosberoende
effekt, dvs barn med missbildning
hade exponerats för högre dos
jämfört med barn utan missbildning
(325 mg vs 251 mg, p=0,005).

Okänt

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Morrow
2006

16157661

647

Ja

Kohortstudie. Kontroller utgjordes av
barn exponerade för karbamazepin.

Epilepsi

Cunnington
2011

21606453

1558

Allvarliga missbildningar hos 2,2%
[95% CI 1,6-3,1], ej signifikant
förhöjd risk. Ingen dosberoende
effekt.
Allvarliga missbildningar hos 2,3%
[95% CI 1,3-3,8]. Läpp-gomspalt
vanligare bland exponerade (5 fall
eller 7,3/1000 vs förväntad
förekomst på 0,7/1000). Ingen
dosberoende effekt.

Ja

Kohortstudie. Kontroller utgjordes av
historiska kontroller.

Okänt

Holmes
2008

18448870

684

Ja

Kohortstudie. Kontroller utgjordes av
historiska kontroller.

Vajda 2009

19817810

209

Missbildningar hos 5,3% vid
exponering under första trimestern,
ej skiljt från förekomsten bland 106
graviditeter där exponering skett
efter den första trimestern.

Ja

Kohortstudie.

Almgren
2009

19828334

308

Ingen effekt

Kohortstudie. Exponerade barn
jämfördes med alla andra barn i
registret

Dolk 2008

18650491

Odds ratio för exponering för
lamotrigin var 0,67 [95% CI 0,102,34]

Fall-kontrollstudie. Exponering för
lamotrigin bland 5511 fall av läppgomspalt jämfördes med
exponeringen bland 80052 fall av
övriga missbildningar.

Sabers
2004

14653845

Allvarliga missbildningar hos 2%

Kohortstudie.

51

Kommentar

Okänt

Undersökte
endast
huvudomkrets

Epilepsi

Ingen
kontrollgrupp

57

Studie

PubMed ID

Tomson
2011

21652013

n exponerade
barn
1280

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Allvarliga missbildningar hos 2,0%
vid dos <300 mg/dag, och 4,5% vid
dos >300 mg/dag. Vid dos <300
mg/dag var frekvensen signifikant
lägre än för andra antiepileptika,
utom karbamazepin <400 mg/dag.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Cummings
2011

21415043

35

3% hade utvecklingsförsening
under förskoleåldern jämfört med
5% bland kontroller.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

MolgaardNielsen
2011

21586715

1019

Allvarliga missbildningar hos 3,2%
jämfört med 2,4% hos ickeexponerade (ej sign).

Okänt

Tvärsnittsstudie. Kontroller var
836263 barn icke-exponerade för
antiepileptika.

Okänt

HernándezDiaz 2012

22551726

1562

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Vajda 2014

25040242

307

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Campbell
2014

24444855

2198

Allvarliga missbildningar hos 2,0%
jämfört med 1,1% hos 442
kontroller som inte exponerats för
antiepileptika (icke-sign).
Missbildningar hos 4,6% jämfört
med 3,3% hos 153 kontroller som
inte exponerats för antiepileptika
(icke-sign).
Allvarliga missbildningar hos 2,3%
jämfört med 2,6% för karbamazepin
(icke-sign) och 6,7% för valproat
(sign). Ingen sign dosberoende
effekt.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

CohenIsrael 2018

29044597

83

Hos 92%

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Diav-Citrin
2017

28657171

218

Inga allvarliga missbildningar sågs.
Språkförsening vanligare vid
bedömning upp till 12 år hos
lamotriginexponerade jämfört med
lika många icke-exponerade
kontroller (7,2% vs 18%, p=0,036).
Andra parametrar för utvärdering av
neurologisk utveckling var
likvärdiga.
Allvarliga missbildningar hos 4,5%
jämfört med 2,7% hos 865
kontroller som inte exponerats för
läkemedel som är kända för att
orsaka missbildningar (icke-sign).

Hos 72%

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi
82%,
psykiatrisk
indikation
18%.

Kommentar

Kontroller var
44 barn som
inte
exponerats för
något
läkemedel.

Jämförde olika
antiepileptika
mot varandra.
Ingen ickeexponerad
kontrollgrupp.
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Studie

PubMed ID

Thomas
2017

28084641

n exponerade
barn
38

Tomson
2018

29680205

2514

Petersen
2017

28243149

357

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Allvarliga missbildningar hos 2,6%
jämfört med 3,5% hos 319 ickeexponerade födda till friska kvinnor
(icke-sign). Hos 252 ickeexponerade födda till kvinnor med
epilepsi var frekvensen allvarliga
missbildningar 5,6% (icke-sign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Ja

Kohortstudie.

96%
epilepsi.

Icke-dosberoende effekt.
Dosberoende effekt. Allvarliga
missbildningar hos 2,5% vid ≤325
mg/dag jämfört med 4,3% vid >325
mg/dag (sign).
Allvarliga missbildningar hos 2,7%
jämfört med 2,2% hos 239,151 barn
som inte exponerats för
antiepileptika (icke-sign).

Kommentar

Undersökte
dosberoende
effekter.

59

Tabell 3. Studier av topiramat och risken för missbildningar.
Senast uppdaterad i november 2016.
Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Ornoy 2008

18424066

41

Allvarlig missbildning hos 2,0%
vs 3,5% bland kontroller.

Nej

Kohortstudie. Exponerade jämfördes
med 198 barn som exponerats för
kända icke-teratogena läkemedel

Hunt 2008

18645165

70

Allvarliga missbildningar hos
4,8% [95% CI 1,7-13,3]

Ja

Kohortstudie.

Vajda 2009

19817810

27

Inga missbildningar bland 27
exponerade.

Ja

Kohortstudie.

MolgaardNielsen
2011

21586715

108

Allvarliga missbildningar hos
4,6% jämfört med 2,4% hos ickeexponerade (ej sign).

Okänt

Tvärsnittsstudie. Kontroller var
836263 barn icke-exponerade för
antiepileptika.

Okänt

Morrow
2006

16157661

28

Allvarliga missbildningar hos
7,1% [95% CI 2,0-22,6], ej
signifikant högre än för
karbamazepin (n=900, 2,2%)

Ja

Kohortstudie.

Epilepsi

HernándezDiaz 2012

22551726

359

Allvarliga missbildningar hos
4,2% jämfört med 1,1% hos 442
kontroller som inte exponerats för
antiepileptika (sign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Vajda 2014

25040242

42

Missbildningar hos 2,4% jämfört
med 3,3% hos 153 kontroller som
inte exponerats för antiepileptika
(icke-sign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Tomson
2018

29680205

152

Ej dosberoende effekt. Allvarliga
missbildningar hos 3,9% jämfört
med 2,5% av 1870 exponerade
för lamotrigin ≤325 mg/dag (ickesign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Kommentar

Ingen
kontrollgrupp

Undersökte
dosberoende
effekter.
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Tabell 4. Studier av valproat och risken för missbildningar.
Senast uppdaterad i november 2016.
Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Kaneko
1999

10094426

81

Missbildningar hos 11,1% jämfört med
3,1% hos barn ej exponerade för
antiepileptika. Utvecklingsförsening hos
22% jämfört med 10,5%.

Ja

Kohortstudie. Exponerade jämfördes
med 98 barn som ej exponerats för
antiepileptika.

Epilepsi

Dean 2002

11950853

47

Ansiktsmissbildningar hos 70% jämfört
med 25% hos barn som ej exponerats för
antiepileptika. Utvecklingsförsening hos
28% jämfört med 10,5%.

Ja

Retrospektiv kohortstudie.
Exponerade jämfördes med 38 barn
som ej exponerats för antiepileptika.

Epilepsi

Canger
1999

10487185

44

Missbildningar hos 13,6% jämfört med
6,4% för alla andra antiepileptika.

Ja

Prospektiv kohortstudie. Exponerade
jämfördes med 375 exponerade för
andra antiepileptika.

Epilepsi

Wide 2004

15046269

268

Högre risk för allvarlig missbildning än
karbamazepin (valproat vs karbamazepin
OR 2,59 (95% CI 1,43-4,68))

Ja

Kohort. Exponerade jämfördes med
703 exponerade för karbamazepin.

Okänt

Rasalam
2005

16108456

56

Autism/Asperger hos 8,9%

Ja

Retrospektiv kohortstudie.

Okänt

Samrén
1999

10553991

158

Allvarliga missbildningar hos 6% jämfört
med 1,5% bland 2000 icke-exponerade
kontroller (RR=4,1 (95% CI 1,9-8,8).

Ja

Retrospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Rosa 1991

1994251

39

Inga fall av spina bifida

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Wyszynski
2005

15781808

149

Missbildningar hos 10,7% jämfört med
2,9% bland barn exponerade för andra
antiepileptika och 1,6% hos en
populationskontroll.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Vajda 2010

20739196

224

Missbildningar hos 15,2% jämfört med
3,4% bland barn icke-exponerade för
antiepileptika.

Okänt

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Kommentar

Oklar
jämförelse
med
historiska
kontroller.

Ingen
kontrollgrupp.
Undersökte
bara
förekomst av
spina bifida.
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Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Viinikainen
2006

17049311

13

Okänt

Tvärsnittsstudie

Okänt

Adab 2001

11118242

56

Ja

Tvärsnittsstudie

Epilepsi

Gaily 2004

14718692

13

Beteendestörningar och
undervisningsstöd hos 62% av skolbarn
exponerade för valproat jämfört med 2/13
(15%) bland exponerade för
karbamazepin och 2/13 (15%) hos ickeexponerade.
Skolbarn exponerade för valproat hade
högre behöv av skolstöd jämfört med
icke-exponerade (OR=3,4 (95% CI 1,67,1)
Förskolebarn exponerade för valproat
hade signifikant lägre IQ jämfört med 141
kontroller.

Ja

Tvärsnittsstudie

Epilepsi

Morrow
2006

16157661

715

Allvarliga missbildningar hos 6,2% [95%
CI 4,6-8,2], signifikant högre än för
karbamazepin (n=900, 2,2%)

Ja

Kohortstudie.

Epilepsi

Tomson
2011

21652013

1010

Allvarliga missbildningar hos 5,6% vid
dos <700 mg/dag, och 10,4% vid >700
och <1500 mg/dag, samt 24,2%
vid >1500 mg/dag.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

Cummings
2011

21415043

58

40% hade utvecklingsförsening under
förskoleåldern jämfört med 5% bland
kontroller.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Okänt

HernándezDiaz 2012

22551726

323

Allvarliga missbildningar hos 9,3% jämfört
med 4,2% hos 442 kontroller som inte
exponerats för antiepileptika (sign). En
dosberoende effekt på risken sågs.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Tomson
2015

26085607

1224

Dosberoende effekt. Allvarliga
missbildningar 5,9% vid <700 mg/dag,
11% vid ≥700-<1500 mg/dag, 24% vid
≥1500 mg/dag.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Vajda 2014

25040242

253

Missbildningar hos 13,8% jämfört med
3,3% hos 153 kontroller som inte
exponerats för antiepileptika (sign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Kommentar

Kontroller var
44 barn som
inte
exponerats
för något
läkemedel.
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Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Kommentar

Campbell
2014

24444855

1290

Allvarliga missbildningar hos 6,7% jämfört
med 2,3% för lamotrigin (sign) och 2,6%
för karbamazepin (sign). Dosberoende
effekt: 5,0% vid ≤600 mg/dag, 6,1%
vid >600-≤1000 mg/dag och 10,4%
vid >1000 mg/dag.

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Jämförde
olika
antiepileptika
mot
varandra.
Ingen ickeexponerad
kontrollgrupp.

Thomas
2017

28084641

268

Allvarliga missbildningar hos 9,0% jämfört
med 3,5% hos 319 icke-exponerade
födda till friska kvinnor (sign). Hos 252
icke-exponerade födda till kvinnor med
epilepsi var frekvensen allvarliga
missbildningar 5,6% (icke-sign).

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Ja

Prospektiv kohortstudie.

Epilepsi

Ja

Kohortstudie.

90%
epilepsi.

Tomson
2018

29680205

1381

Petersen
2017

28243149

229

Dosberoende effekt. Fekvensen allvarliga
missbildningar vid ≤400 mg/dag var 3,2%,
jämfört med 10,1% vid 401-800 mg/dag,
och 33,3% vid >800 mg/dag (p=0,001).
Dosberoende effekt. Allvarliga
missbildningar hos 6,3% vid ≤650 mg/dag
jämfört med 11,3% vid >650-1450
mg/dag och 25,2% vid >1450 mg/dag
(sign). Alla grupperna signifikant skilda
från lamotrigin ≤325 mg/dag (allvarliga
missbildningar hos 2,5% av 1870
exponerade).
Allvarliga missbildningar hos 6,6% jämfört
med 2,2% hos 239,151 barn som inte
exponerats för antiepileptika (sign).

Undersökte
dosberoende
effekter.
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Tabell 5. Studier av pregabalin och risken för missbildningar.
Senast uppdaterad i november 2016.
Studie

PubMed ID

n exponerade
barn

Fynd

Monoterapi

Studiebeskrivning

Indikation

Patorno
2017

28446648

651

Allvarliga missbildningar hos
6,0% jämfört med 4,9% hos
813016 kontroller som inte
exponerats för antiepileptika
(icke-sign efter justering för
samsjuklighet).

Hos 72%

Kohortstudie.

Epilepsi,
psykiatriska
sjukdomar
och
neuropatisk
smärta.

Kommentar
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