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Sammanfattning 
Maternal depression drabbar mellan 5-10 % av alla gravida kvinnor. Det är vanligare än man tror att drabbas av 

depression under graviditeten och sjukdomen kan vara farlig för både mamman och fostret. Ungefär 2 av 3 

kvinnor som tidigare har varit deprimerade har en ökad risk att drabbas av depression under graviditeten. En 

obehandlad långvarig depression kan vara skadlig för barnets kognitiva utveckling och ökar risken för att barn 

ska födas prematur eller födas med låg födelsevikt. Den bakomliggande orsaken till maternal depression är en 

långvarig exponering av stresshormoner som leder till att neurotransmittorer minskar. Fler möjliga orsaker är 

miljöfaktorer, bakomliggande sjukdomar, samt hormonförändringar. Behandlingen av maternal depression är 

inriktad mot samtalsterapi (KBT), kognitiv psykoterapi och farmakologisk behandling där ett noggrant 

övervägande av risk och nytta måste göras. Syftet med litteraturstudien var att undersöka om exponering av 

SSRI preparat (selektiva återupptags hämmare) under graviditeten ökar risken för prematur födelse och risk för 

låg neonatal födelsevikt. Sex studier granskades och hämtades från PubMed och One Search. Samtliga studier är 

prospektiva eller retrospektiva observationsstudier. Fem av studierna visade att det fanns en ökad risk för 

prematur födsel när kvinnor som behandlats med SSRI preparat under graviditeten jämfördes med kvinnor som 

varken var deprimerade eller behandlats med något SSRI preparat. I en studie påvisades ingen ökad risk för 

prematur födelse hos kvinnor med depression som avslutat SSRI behandlingen före den andra trimestern och 

kvinnor som behandlats med SSRI under hela graviditeten med kvinnor som inte behandlats med någon form av 

antidepressiva läkemedel minst 2 månader före befruktning. Två studier visade ingen ökad risk för minskad 

födelsevikt hos barnet, medan tre studier visade en ökad risk för lägre födelsevikt hos barnet. Den ena studien 

utförds även en subanalys som inte påvisade ökad risk för lägre födelsevikt hos barn som exponerats av selektiva 

serotonin återupptagshämmare jämfört med de barn som inte exponerats. Sammanfattningsvis ska ett noggrant 

övervägande mellan nytta och risk beaktas innan man ger SSRI till gravida kvinnor. Det vore intressant att se i 

framtida forskning större studier med specifika doser och specifika SSRI preparat för att klargöra associationen 

mellan exponering av selektiva serotonin återupptags hämmare under graviditeten med ökad risk för prematur 

födsel och låg födelsevikt hos spädbarnet. 
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ABSTRACT 

 
 

Maternal depression is common for newly delivered mothers. In addition, about 1/5 of all 

pregnant women suffer from depression and about 2 out of 3 women who become depressed 

during pregnancy have been depressed before. 

The disease can be dangerous for both mother and infant. The mother may risk getting deeper 

depression which can lead to self-harm and suicide. The child's cognitive ability and language 

development may be impaired due to the central nervous system is constantly evolving during 

pregnancy. When the fetus is exposed to the mother's high stress levels in the body, the 

neonatal development may be affected and the gestational age and birth weight may be lower. 

It is therefore very important that women are recognized and get the right treatment in time. 

Many factors can cause depression, including external stresses, hormonal changes, which 

include elevated levels of stress hormones, and low levels of neurotransmitters. 

Treatment options for depression is focused on cognitive behavioral therapy (CBT), cognitive 

psychomotor therapy, light therapy and pharmacologic treatment.  

The purpose of this study was to study the effects of exposure to antidepressants, serotonin 

reuptake inhibitors (SSRIs) during pregnancy and the risks of premature birth and low birth 

weight at the time of delivery. The studies which are reviewed in this literature study were 

taken from PubMed. Six studies were selected and all studies are observation studies.  

Five studies showed an increased risk of premature birth in women who used SSRIs during 

pregnancy compared to women who did not use SSRIs during pregnancy or had been 

depressed. Compared to women who had not been medicated with SSRIs during pregnancy 

but were depressed also showed an increased risk of giving birth preterm. In study 1 and 3 

there was an increase of 50% to preterm birth and study 4 showed 20 % increased risk in 

women treated with SSRIs during pregnancy. In study 2, there was no association between 

SSRI use during pregnancy and preterm birth. 

In study 2 and 3, there was an increased risk of giving birth to children with lower birth 

weight of those women who had been medicated with SSRIs throughout pregnancy compared 

to women who did not use SSRIs during pregnancy and had not been depressed. Study 6 

showed an increased risk of low birth weight in the population analysis, but after having 

compiled a family-analysis longer seen no increased risk. Study 5 examined the risk of SGA 

(small for gestational age < 2500 grams) instead of the birth weight, and it showed no 

increased risk of SGA. 

In summary, it is difficult to prove whether there is any association between SSRI treatment 

during pregnancy and increased risk of lower birth weight and increased risk of premature 

birth. Because studies show different associations and do not support each other, it is 

therefore difficult to draw concrete conclusions. For that reason it would be interesting to see 

more research in this area to clarify if there is any association between SSRI use during 

pregnancy and increased risk of preterm birth and lower birth weight. 
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INTRODUKTION 

 

 

Depression   
 

 

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som ökar för varje år i hela världen 

(Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, 2010). 

Detta gör depression till en av de vanligaste sjukdomarna inom psykisk ohälsa 

(Folkhälsoguiden 2016). Ca 350 miljoner människor i hela världen lider av depression 

(Folkhälsoguiden 2016) och kan betraktas som en världslig folksjukdom enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) (Depression.se, 2016). Depression kan uppstå när som 

helst i livet och utan orsak. Depression kan även utlösas på grund av att det har skett stora 

förändringar i livet, negativa händelser som tex sorg eller positiva händelser som t.ex. att bli 

förälder. Har man varit deprimerad som barn så har man större risk att drabbas av depression 

som vuxen (Hjärnfonden, 2016). I Sverige drabbas var fjärde person av depression 

(Hjärnfonden, 2016) och ca 15 % av alla män och ungefär 25 % av alla kvinnor i Sverige 

kommer någon gång i livet att vara i behov av behandling pga. av depression 

(Läkemedelsverket, 2006).  Det kan vara svårt att få fram exakta siffror om 

depressionsstatistik. Detta på grund av att det kan vara svårt att särskilja depression med 

vanlig nedstämdhet (Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom, 2010). Statistik kring psykisk ohälsa och beteendestörningar redovisas i tabell 

I och II (Socialstyrelsen – statistik, 2016), (Folkhälsoguiden 2016). 

 
Tabell I: Diagnoser i öppen vård; Psykiska sjukdomar och beteendestörningar, antal kvinnor, ålder 20-39 i hela Sverige 

(Socialstyrelsen – statistik, 2016). 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           

Antal 61 331 92 900 105 888 122 978 124 287 135 737 151 707 166 004 185 469 197 169 

           

 

 

Tabell II: Diagnoser i öppen vård; Psykiska sjukdomar och beteendestörningar, antal män, ålder 20-39 i hela Sverige  

(Socialstyrelsen – statistik, 2016). 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           

Antal 46 198 68 515 79 227 92 555 98 171 108 445 118 886 131 007 144 031 157 436 

           

 

 

Alla människor kan någon gång i sitt liv känna sig nedstämda, vilket är helt normalt, men om 

nedstämdheten förblir konstant och håller i sig mer än 14 dagar så bör man söka vård (WHO, 

2016) eftersom många som är deprimerade har varit det länge (WHO fact sheets, 2016). 

Långvarig depression kan leda till svåra komplikationer i vardagen som ger omfattande 

konsekvenser för det sociala samlivet, skola och arbetet.  

Dessutom kan långvarig obehandlad depression vara livsfarlig eftersom sjukdomen utvecklas 

och patienten kan bli så sjuk att tankar kring döden kan uppstå och leda till självmord (WHO, 

2016).  

Depression skördar 800 000 liv varje år i hela världen, den vanligaste gruppen som drabbas är 

kvinnor och män i åldrarna 15-29 år (WHO fact sheets, 2016).  
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Maternal depression 
 

 

Depression under graviditeten är vanligt (Kivistö, J., et al., 2016), cirka 10 % av alla gravida 

kvinnor drabbas av depression under graviditeten (Ibanez G, 2015). Av alla kvinnor som lider 

av post partum depression blir 1/3 deprimerade under graviditeten (Graviditetspsykiatri, 

2007). Depression kan vara farlig både för den blivande mamman och det nyfödda barnet 

(Internetpsykiatri – Stockholm läns landsting, 2016), (Läkemedelsboken - graviditet och 

psykisk sjukdom, 2015). Den första trimestern (vecka 1-13) av graviditeten är speciellt viktig 

eftersom det är en kritisk period då majoriteten av fostrets vitala organ bildas och risken för 

missbildningar är då som störst (Reis, M., 2010). Barnet kan få problem med sin kognitiva 

förmåga och barnets språkutveckling kan fördröjas eller bli sämre jämfört med den normala 

utvecklingen (Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015) på grund av att det 

påverkar det CNS som utvecklas kontinuerligt under hela graviditeten (Reis, M., 2010).  

 

En människa som drabbats av depression är kraftigt exponerad av en hög stressnivå i kroppen 

(Reis, M., 2010), detta leder till en förhöjd kortisolhalt (Spigset, O., Hägg, S., 2004). En hög 

kortisolhalt kan ha en negativ påverkan på fostrets neonatala tillväxt, men kan även öka risken 

för prematur födelse, lägre födelsevikt (< 2500 gram ), samt ha en påverkan på 

gestationsåldern (Reis, M., 2010) (Spigset, O., et al., 2004). Det är därför viktigt att 

depression under graviditeten följs upp. Ungefär 2 av 3 kvinnor som drabbas av depression 

under graviditeten har varit deprimerade någon gång under sitt liv och 1 av 3 kvinnor blir 

deprimerade för första gången under graviditeten (Internetpsykiatri – Stockholm läns 

landsting, 2016), (Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015). 

 

 

 

Symtom vid depression hos gravida kvinnor 
 

 

Symtomen för depression är många, och olika svåra beroende på depression och 

depressionens svårighetsgrad. De vanligaste symtomen är sömnsvårigheter, trötthet, minskad 

aptit, ökad aptit, beslutångest, lägre-/ eller ingen initiativförmåga, koncentrationssvårigheter 

och dåligt minne (Hasselgren, G., 2013). Andra mer allvarliga symtom är självmordstankar 

(Depression.se, 2016). Långvarig depression kan övergå till fysiska problem t.ex. att patienten 

tycker att kroppen värker, får minskad sexlust, matspjälkningen hamnar ur balans och det är 

lättare att få diarré eller bli förstoppad, samt många kvinnor lider av utebliven mens 

(Depression.se, 2016). Det kan ta tid innan depressionen upptäcks och diagnostiseras hos 

gravida eftersom symptomen vid depression är lika graviditetsymtomen (Internetpsykiatri – 

Stockholm läns landsting, 2016), (Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015). 

Det är viktigt att känna igen symtomen vid depression eftersom det kan finnas en 50 % risk att 

drabbas av återfall. Vid återkommande depressioner vill man undvika detta och för att 

förebygga återfall behövs oftast långtidsbehandlingar (Hjärnfonden, 2016). 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ibanez%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26317609
http://www.vetenskaphalsa.se/wp-content/uploads/2010/11/ForskningensDag2010_8.pdf%20)18/4
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Orsaker vid depression – allmänt 
 

 

Depression kan bero på många olika faktorer, vissa människor har lättare att drabbas av 

depression än andra. Yttre påfrestningar som t.ex. alkoholmissbruk och miljöfaktorer kan 

bidra till depression. Depression kan även uppstå på grund av somatiska sjukdomar eller som 

ett förstastadium till andra sjukdomar t.ex. demens eller en tumör. Ärftliga faktorer kan även 

vara en bidragande faktor (Widmaier, R., 2014), (Vårdguiden 1177, 2016), 

(Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015). 

Den fysiologiska orsaken varför depression uppkommer beror på låga nivåer av 

signalsubstanserna; serotonin, dopamin och noradrenalin. Signalsubstansernas nivåer minskar 

vid långvarig exponering av stresshormoner (Graviditetspsykiatri, 2007). Nivåer av 

signalsubstanserna är normala hos en frisk människa, men hos en deprimerad person är 

nivåerna lägre (Widmaier, R., 2014). Serotonin påverkar våra känslor, tankar och vårt humör 

(Vårdguiden 1177, 2016), (Läkemedelsboken – ångest och oro, 2015), (Johansson, M., 2014).  

 

 

 

Orsaker vid depression hos gravida kvinnor 
 

 

Hos gravida kvinnor beror depression på samma orsaker som hos icke gravida, men 

hormonförändringar under graviditeten kan vara en stor bidragande faktor till depressionen. 

Detta beror på fysiologiska processer i kroppen som t.ex. hormoners obalans och deras 

påverkan på cirkulationen (Folkhälsoguiden 2016), (Deans, A., 2004). Hormonell obalans 

påverkar samspelet mellan signalsubstanserna och kroppens celler, vilket leder till utbrändhet 

och stress (Vårdguiden 1177, 2016), (Läkemedelsboken – ångest och oro, 2015), (Johansson, 

M., 2014).  Detta leder till ett sämre välbefinnande och dålig självkänsla (Hasselgren, G., 

2013), som i sin tur leder till depression (Graviditetspsykiatri, 2007). Humant 

choriongonadotropin (HCG) ökar under den första trimestern 4-13 veckor. Hormonerna 

östrogen och progesteron, ökar under hela graviditeten (Widmaier, R., 2014). 

En del kvinnor tycker det är jobbigt och frustrerande att vara gravida och känner en oro för 

förlossningen. Detta kan vara en bidragande faktor till depression.  Många kvinnor drabbas av 

sömnbrist som kan leda till utmattning och stress (Deans, A., 2004). Långvarig stress leder till 

att kroppen insöndrar för låga nivåer med kortisol, som är ett ytterst viktigt hormon i kroppen 

(Gerne, B., 2002).  HPA – axeln (hypothalamic-pituitary axis eller stressaxeln) upprätthåller 

den mentala-/ och fysiska balansen i kroppen så att kroppen kan hantera stress (Gerne, B., 

2002). Störningar på HPA axeln kan orsaka en nedsatt bildning av tillväxthormoner, samt 

könssteroider (Gerne, B., 2002).  Stress stimulerar progesteron som hämmar MAO 

(monoaminoxidas), som då inte kan bryta ner serotonin, vilket leder till att serotoninets 

receptorfunktion försämras. Därmed sjunker serotoninnivåerna som orsakar extra känslighet, 

nedstämdhet och irritation (Johansson, M., 2014). Eftersom progesteron ökar under 

menstruation och graviditet kan detta vara en bidragande faktor till varför kvinnor är mer 

känsliga för stress än män (Johansson, M., 2014). Folsyra-/ och vitamin B12 brist, samt låga 

nivåer av fettsyror kan vara potentiella orsaker till depression (Vårdguiden 1177, 2016).  
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Diagnostik vid depression 
 

 

Depression kan diagnostiseras med ett antal skattningsskalor. International Statistical 

Classification of Diseases (ICD-10 ) ett klassifkationssystem med 10 kriterier som bedömer 

depressionens svårighetsgrad (Läkemedelsboken - diagnostik, 2015), (WHO fact sheets, 

2016). Diagnostic and Statistical Manual for mental disorders, 4th edition (DSM – IV) är ett 

klassifikationssystem som används för att bedöma depressionens svårighetsgrad tillsammans 

med ICD -10. Patienten måste uppfylla fem kriterier av totalt nio under två veckors tid för att 

depression ska diagnostiseras (Läkemedelsboken - diagnostik, 2015), (WHO fact sheets, 

2016).  Hamilton depression rating scale – HDRS är en skattningsskala som används för att 

bedöma depressionens svårighetsgrad.  Den ursprungliga versionen av HDRS inkluderar 17 

frågor som patienten ska svara på, den nya versionen inkluderar 21 frågor 

(http://www.assessmentpsychology.com/HAM-D-scoring.pdf). Det finns mindre versioner av 

Hamilton skalan exempelvis 6-item depression scale (Hooper, C L et al., 2000), se tabell III 

för summering av HDRS poängställning av depression. 

 

 
Tabell III redovisar summering av HDRS`s kriterier.  

0-7 poäng  = normal  

≥ 8 till ≤ 13 mild depression 

≥ 14 till ≤18 måttlig depression 

≥ 19 till 22 ≤  Djup depression 

≥ 23 Riktigt djup depression 

(http://dcf.psychiatry.ufl.edu/files/2011/05/HAMILTON-DEPRESSION.pdf) 
 

 

 

Behandling vid depression – allmänt 
 

 

Det är viktigt att få rätt behandling vid depression (Hjärnfonden, 2016). 

Behandlingsalternativen mot depression bestäms efter patientens behov och sjukdomshistorik 

(Läkemedelsboken - ångest och Oro, 2015) samt depressionens svårighetsgrad  

(Hasselgren, G., 2013). Vid mild depression kan koständring, träning eller vila vara 

tillräckligt för att må bra (World Health Organization – WHO, 2016), (Vårdguiden 1177, 

2016). Farmakologisk behandling (Hjärnfonden, 2016) som påverkar effekten av serotonin, 

dopamin och noradrenalin (Läkemedelsverket, 2006) och samtalsterapi ex KBT (kognitiv 

beteende terapi), samt kognitiv psykoterapi är bland de vanligaste behandlingsalternativen 

mot depression (Hjärnfonden, 2016). Patienter som får korrekt behandling känner sig oftast 

bättre efter ca 3 månader beroende på depressionens svårighetsgrad (World Health 

Organization – WHO, 2016), (1177, 2016).  

De farmakologiska behandlingarna delas in i grupper: SSRI (selektiva serotonin 

återupptagshämmare), SNRI (selektiva noradrenalin och serotoninåterupptagshämmare), NRI 

(noradrenalin återupptagshämmare), NDRI (selektiv noradrenalin och 

dopaminåterupptagshämmare), MAO hämmare (monoaminoxidashämmare) och TCA 

(tricykliska antidepressiva) (Läkemedelsboken - ångest och Oro, 2015). TCA skrivs ut till 

patienter med svår depression, men ger mest biverkningar (Läkemedelsverket, 2006).  

ECT (elektrokonvulsiv behandling) är ett kraftigt behandlingsalternativ vid riktigt djupa 

depressioner där patienten behöver ett snabbt tillfrisknande. ECT är elektrisk aktivitet som 

http://www.assessmentpsychology.com/HAM-D-scoring.pdf
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påverkar hjärnan (Depression,se 2016), (Hasselgren, G., 2013).  

 

 

 

Behandling vid depression hos gravida  
 

 

Behandlingsalternativen av depression hos gravida fokuserar på samtalsterapi t.ex. KBT 

(kognitiv beteende terapi) när kvinnan lider av en mild depression. Vid djupare depressioner 

och symtom såsom plågande sömnstörningar, svår ångest, självmordstankar, minskad aptit 

och minskad vikt (Graviditetspsykiatri, 2007) är det ytterst viktigt att göra en nytta- 

riskbedömning. Där jämförs risker med farmakologiska preparat med risker för obehandlad 

depression. Den behandling som ges beror på kvinnans depressionstillstånd 

(Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015). Både mamman och barnets hälsa 

måste beaktas vid behandling med farmakologiska preparat (Reis, M., 2010).  

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) skrivs ut som förstahandspreparat till  

gravida-/ och ammande kvinnor eftersom de ger mindre biverkningar än andra läkemedel mot 

depression (Läkemedelsboken - ångest och Oro, 2015). ECT (elektrokonvulsiv behandling) 

ska inte användas som behandling under graviditeten (Graviditetspsykiatri, 2007). 

 

 

 

Serotonin 
 

 

Serotonin (5-HT eller 5-hydroxytryptamine) är en neurotransmittor (signalsubstans) som 

bildas av aminosyran tryptofan (Rang, H.P., et al., 2003), (Widmaier, R., et al., 2014), se figur 

1. Serotonin finns i neurala celler och icke neurala celler. Serotoninneuron utgår från 

raphekärnorna i hjärnstammen och har förbindelse med varje struktur i hjärnan och ryggmärg. 

Serotonin har därför en generell påverkan på CNS, (Rang, H.P., et al., 2003), (Widmaier R., et 

al., 2014). Det finns många olika serotoninreceptorer i kroppen som verkar för serotonin 

(Widmaier, R., et al., 2014). 

 

Figur 1: Serotonin (Wikipedia; public domain) 

 

Serotonin har effekt på de nervcellsbanor som kontrollerar kroppens muskler och en 

inhiberande effekt på de nervcellsbanor som kontrollerar känslorna (Widmaier, R., et al., 

2014). Dessa effekter bidrar med en påverkan på hungern, kroppstemperaturen, sexlusten, 

sömnen och alla våra sinnen. Serotonin stimulerar därmed vår sömn, påverkar vår 

matreglering och benbyggnad (Widmaier, R., et al., 2014).   

Serotonin fungerar som ett ”må bra” hormon och genom sin inverkan på GABA som har 

motsatt effekt på HPA – axeln blir kroppen avslappnad och lugn (Johansson, M., 2014).  
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SSRI – selektive serotonin re-uptake inhibitors 
 

 

SSRI hämmar selektivt återupptaget av serotonin i nervceller genom att blockera 

serotonintransportörer i de presynaptiska nervcellers membran vilket leder till ökad nivå av 

serotonin i synapsrummet och en ökad stimulering av serotoninsignalering (Olson, L., et al., 

2007), (Lunell, E., 2001), (Sandqvist, A., 2007). Det finns idag fem stycken SSRI preparat 

som är godkända i Sverige, sertralin, paroxetin, fluoxetin, citalopram och escitalopram 

(fass.se), se figur 2. Det mest selektiva SSRI preparat är citalopram och mest potent är 

sertralin (Olson, L., et al., 2007). 

 

                                              

 

Sertralin                                              Paroxetin                                     Fluoxetin 
 

                                            

 

                            Citalopram                                  Escitalopram 
 
Figur 2 visar olika typer av SSRI preparat, sertralin, paroxetin, fluoxetin, citalopram och escitalopram 

(Wikipedia; public domain). 

 

 

De vanligaste biverkningarna är GI-biverkningar t.ex. förstoppning och diarré (Fass, 2016). 

Huvudvärk, illamående, svettningar, insomnia, kroppsvärk, ejakulations/- och 

orgasmsvårigheter, minskad sexlust, muntorrhet, miktionsbesvär och 

ackomodationsstörningar är fler biverkningar som kan ses vid SSRI behandling. Oftast 

försvinner de vanligaste biverkningarna efter ca 14 dagar (Läkemedelsboken – graviditet och 

psykisk sjukdom, 2015). SSRI kan även ge upphov till osteoporos, men även depression kan 

ge upphov till osteporos (Depressionsinfo, 2015). Allvarliga biverkningar som t.ex. ökad 

självmordskänsla kan uppstå. Paroxetin är det SSRI preparat som ger mest biverkningar 

(Vårdguiden 1177, 2016), (Läkemedelsboken – ångest och oro, 2015). Oftast ges en svag dos 

i början av behandlingen som kanske måste trappas upp. Se tabell IV för en sammanfattning 

över SSRI preparat med doseringsrekommendationer till vuxna. Medicineringen ska intas 

minst ett halvår eller ett år för att minska risken för återfall, men detta beror på hur svårt sjuk 

patienten är (Hasselgren, G., 2013).  

 

 
Tabell IV: Sammanfattning av olika SSRI preparat och dosering vid behandling av depression 

(www.fass.se)  

http://www.fass.se/
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SSRI  Tillgängliga 

doseringar 

(mg) 

Dosering vuxna  

Depression 

singeldos/dag startdos 

till max dos (mg) 

Eliminerings-

halveringstid 

Kategori Graviditet  

      

Citalopram 10,20 och 40 20 till 40 28-42 timmar C Bör ej användas, endast 

vid noggrant risk/nytta 

övervägande 

Paroxetin 20 eller 50 20 till 50 24 timmar C Bör ej användas, endast 

vid noggrant risk/nytta 

övervägande 

Escitalopram 5,10,15 och 20 10 till 20 30 timmar C Bör ej användas, endast 

vid noggrant risk/nytta 

övervägande 

Fluvoaxamin 50 till 100 Avregistrerat 2007    

Sertralin 50 och 100 50 till 200 22-36 timmar C Bör ej användas, endast 

vid noggrant risk/nytta 

övervägande 

Fluoxetin 20 till 60 20 till 60 4 till 16 dagar C Kan användas med 

försiktighet 

 

 

Antal kvinnor som behandlas med selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRI) i Sverige 

redovisas i tabell V. 

 

 
Tabell V: Antal kvinnor som behandlas med selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRI), ålder 20-39 i hela Sverige 

(Socialstyrelsen – statistik, 2016). 

2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

          

73 447 74 468 74 194 75 279 77 964 81 961 86 772 92 888 99 046 105 411 

          

 

 

 

Fosterutveckling 
 

 

Graviditeten är ungefär 280 dagar, drygt 40 veckor, och delas in i trimestrar; första trimestern 

är mellan vecka 1-13, andra trimestern mellan vecka 14-28, tredje trimestern är mellan vecka 

28-40.  

Första trimestern är den mest kritiska perioden då risken för medfödda missbildningar, 

missfall och risken för att påverkas av läkemedel, toxiner eller infektioner är som störst.  

Under denna period sker den väsentliga organbildningen, organogenesen och nervsystemet 

och hjärtat utvecklas. 

 

I andra trimestern har den mest kritiska fasen för missfall och medfödda missbildningar 

passerat. Barnets hjärna tillväxer mycket under den här perioden. Om ett barn föds mellan 

vecka 24-27 räknas det som prematurt och har 20-25% chans att överleva. De barn som föds 

prematur i vecka 35 har 90 % chans att överleva (Deans et, al., 2005).  

 

I tredje trimestern fortsätter den funktionella mognaden och tillväxten av fostret. Från och 

med vecka 37 räknas det som fullgånget.  I vecka 39-40 är barnet därmed funktionellt moget 

för ett självständigt liv utanför moderns kropp (Deans et, al., 2005).   
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Prematur födelse och gestationsålder  
 

 

En fullgången graviditet räknas mellan vecka 37 och 42 (Yonkers, K., et al., 2014), (Eklundh, 

A., et al., 2011). Gestationsålder eller längden på graviditeten räknas från första dagen i den 

sista menstruationen före befruktning. Gestationsåldern fastställs genom ultraljud, som nästan 

är exakt med + - 7 dagar. Ultraljudet görs i Sverige runt graviditetsvecka 16-20. Prematur 

födelse räknas vid <37 graviditetsveckor och överburen födelse räknas >42 graviditetsveckor 

(Socialstyrelsen, 2014). Födelsevikten kan variera mellan 2500 gram till 4500 gram. De barn 

som föds före vecka 37 (259 dagar) räknas som för tidigt födda barn (prematur) enligt WHO 

(Yonkers, K., et al., 2014), (Eklundh, A., et al., 2011). Prematur födelse är orsaken till 2/3 av 

all spädbarnsdöd i världen (Yonkers, K., 2014). Orsakerna till att föda prematura barn är 

många, cirka 20 % av alla prematura födslar beror på en för svag livmoderhals (Saugstad, O., 

2006). Andra orsaker kan bero på hormonförändringar under graviditeten (Li, D., et al., 

2008), blödning under graviditeten, tungt fysiskt arbete, flerbarnsbörd, infektioner, för tidig 

vattenavgång, missbildningar, sjukdomar hos fostret eller infektioner, högt blodtryck, 

preeklampsi (havandeskapsförgiftning) (Saugstad, O., 2006).  

Depression kan påverka placentans funktion och dess hormonnivåer (Li, D., et al., 2008), 

(Yonkers, K., 2014), (Socialstyrelsen, 2014) vilket kan bidra till högre risk att föda prematurt 

(Li, D., et al., 2008). Att föda prematura barn kan även bero på en ärftlig faktor (Saugstad, O., 

2006).  

 

 

 

Födelsestorlek 
 

 

Gestationsåldern på graviditeten påverkar barnets födelsestorlek. Genomsnittlig födelsevikt är 

cirka 3500 gram och den genomsnittliga födelselängden är cirka 50 cm. Pojkar är i genomsnitt 

0.07 cm längre och 135 gram tyngre än flickor. I graviditetens sista trimester ökar barnet i 

storlek snabbt, cirka 150-200 gram/vecka (Rikshandboken, 2012).  

 

 

 

SGA - small for gestational age 

 

 

Small for gestational age (SGA), (Saugstad, O., 2006) innebär att det nyfödda barnet är 

mindre utvecklat och har lägre födelsevikt (< 2500 gram) än det som är normalt för 

gestationsåldern. Definitionen för SGA är den vikt som är lägre än den 10:e percentilen för 

gestationsåldern (Small for gestational age (SGA), MedlinePlus, 2015). Orsaker till SGA 

(litenheten vid födelsen), (Rikshandboken, 2012) kan vara preeklampsi 

(havandeskapsförgiftning), att placentan inte ger tillräckligt med näring, att mamman röker 

eller infektioner hos mamman. Barn med missbildningar eller kromosomfel kan födas SGA 

(Saugstad, O., 2006).  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002302.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/MedlinePlus
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Syfte 
 

 

Syftet med studien var att undersöka om maternal SSRI exponering ökar risken för prematur 

födelse och låg neonatal födelsevikt. 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

 

Det här arbetet är en litteraturstudie som inkluderar artiklar som har sökts via PubMed och 

One Search - Linnèuniversitetets bibliotek mellan februari och mars 2016. Sökorden som 

användes var ” SSRI pregnancy low birth weight” och artiklarna var max 10 år gamla och 

sökningen resulterade i 35 artiklar, varav 3 artiklar valdes ut. Dessa tre artiklars referenser 

användes för att söka fler artiklar inom samma område. Fler artiklar söktes via ovannämnda 

databaser på sökorden ”SSRI during pregnancy, SSRI inhibitors during pregnancy, SSRI, 

SSRI, and antidepressant during pregnancy, SSRI and neonatal outcomes, prematur, SSRI 

exposure in utero, low birth weight, SSRI, gestational age, SGA, antidepressant, neonatal 

outcomes”. Det har varit svårt att hitta artiklar som innehåller studier med doser och specifika 

SSRI preparat, samt att det var svårt att hitta artiklar med endast de effekter som efterfrågas i 

den här litteraturstudien. Två forskare inom området kontaktades och efter att många frågor 

blivit besvarade valdes sex studier till detta arbete. Studierna fokuserar på fler effekter av 

SSRI än vad som efterfrågas i det här arbetet, men det är bara frågeställningen ”om maternal 

SSRI exponering ökar risken för prematur födelse och låg neonatal födelsevikt” som är målet 

i detta arbete. Fem av studierna (1,2,3,4 och 6) undersökte riskökningen för prematuritet och 

låg neonatal födelsevikt och en studie (5) undersökte riskökning för prematuritet och SGA 

<2500 gram vid maternal SSRI exponering. Se tabell VI för en beskrivning av de sex 

vetenskapliga artiklar som valdes ut. 

 

 
Tabell VI. Utvalda artiklar för närmare analys. 

Studie Författare (År) Syfte 

1. Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitor 

Exposure 

In Utero and Pregnancy 

Outcomes 

Lund. N, Pedersen. L, 

Henriksen. T (2009)  

 

Syftet med studien är att undersöka om exponering av selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) under graviditeten är 

associerat med, ökad risk för att föda prematur, lägre födelsevikt, 

ökad risk för lågt 5- minuters Apgar score; ökad risk för att 

spädbarnet ska behöva vårdas på NICU (neonatal intensive care 

unit). 

 

2. Antidepressant Use 

During Pregnancy and 

the Risk of Preterm 

Delivery and Fetal 

Groowth Restriction  

Toh. S, Mitchell. A, 

Louik. C, Werler. M, 

Chambers. C, 

Hernàndez-Diaz. S 

(2009) 

Studiens syfte är att undersöka om det finns en ökad risk för 

prematur födelse, ökad risk att föda barn med lägre födelsevikt, samt 

eventuella missbildningar hos barn födda av kvinnor som behandlats 

med SSRI läkemedel under graviditeten.  

3. Maternal Use of 

Selective Serotonin 

Reuptake 

Inhibitors, Fetal 

Growth, and Risk 

of Adverse Birth 

Outcomes 

Marroun. H, Jaddoe. V, 

Hudziak. J, Roza. S, 

Steegers. E, Hofman. A, 

Verhultst. F, White. T, 

Stricker. B, Tiemeier. H 

(2012) 

Syftet med studien är att undersöka effekterna av maternal SSRI 

exponering på barnets födelsevikt, gestationsålder, SGA, samt om 

det finns en ökad risk för prematur födelse. 
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4. Major Depression 

and Antidepressant 

Treatment: Impact on 

Pregnancy and 

Neonatal Outcomes 

Wisner. K, Sit. D, 

Hanusa. B, Moses-

Kolko. E, Bogen. D, 

Hunker. D, Perel. J, 

Jones-Ivy. S, Bodnar. L, 

Singer. L (2015) 

Syftet med studien är att undersöka SSRI exponering under 

graviditeten och dess utfall hos spädbarn, samt att studera om 

exponering av SSRI; orsakar fysiska små avvikelser hos barnet, har 

effekt på moderns vikt och spädbarnets födelsevikt, medför ökad 

risk för prematur födsel, samt om SSRI exponering eller 

depressionen utan SSRI exponering påverkar den neonatala 

anpassningen. 

 

5. Pregnancy 

Complications 

Following Prenatal 

Exposure 

to SSRIs or Maternal 

Psychiatric Disorders: 

Results From 

Population-Based 

National Register Data 

Malm. H, Sourander. A, 

Gissler. M, Gyllenberg. 

D, Hinkka-Yli-

Salomäki. S, McKeague. 

I, Artama. M, Brown. A 

(2015) 

Syftet med studien är att undersöka associationen mellan selektiva 

serotonin återupptagshämmare och komplikationer under 

graviditeten och förlossning, samt om de medför en ökad risk för 

prematur födelse och SGA. 

 

6. Selective serotonin 

re-uptake inhibitor use 

during pregnancy: 

association with 

offspring 

birth size and 

gestational age 

Viktorin. A, 

Lichtenstein. P, 

Lundholm. C, Almqvist. 

C, D´Oofrio. B, Larsson. 

H, Landén. M, 

Magnusson. P (2016) 

Syftet med studien är att studera eventuella effekter av prenatal 

exponering av SSRI preparat på gestationsåldern eller spädbarnets 

födelsevikt, samt att studera om resultatet beror på SSRI 

behandlingen eller om det kan bero på andra faktorer. 

 

 

 

 

Statistiska begrepp 

 

 

Percentile 
 

 

Det nyfödda barnets födelsevikt är normalt och godtagbart för gestationsåldern mellan 10 – 

90;e percentilen. Percentilen används som ett statistiskt mått för att bestämma ett värde under 

en specifik andel i procent. Barn som tillhör SGA dvs. att barnet väger mindre än vad det är 

beräknat att göra för sin gestationsålder definierad 10:e percentilen (Neonatology, 2008). 

 

 

 

Konfidensintervall 95  % (KI 95 %) 
 

 

Konfidensintervall 95 % (KI 95 %) visar med 95 % säkerhet att det sanna värdet ligger inom 

det intervall som har räknats fram, dvs. det riktiga medelvärdet finns inom ett specifikt 

intervall. Om 95 % KI = 0.43-0.89 så är det 95 % säkerhet att värdet ligger inom det 

intervallet (http:traningslara.se/statistik-och-tolkande-av-studier/). Konfidensintervallets bredd 

speglar osäkerheten i undersökningsresultatet. Större intervall = större osäkert i 

undersökningsresultatet. Signifikansen av ett 95 % konfidensintervall innebär att 

signifikansnivån är satt till 0.05 då får man att p = <0.05 (Malmquist, J., 2002). 
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Riskkvot (RR) 
 

 

Riskkvot (risk ratio, RR) olikhet i risk är en kvot mellan risktalen. Antalet undersökta i en 

studie dividerad med det totala antalet medverkande i studien ger RR. Om RR = 1 så finns det 

ingen påvisbar signifikant skillnad mellan de undersökta grupperna. Om RR >1 så finns det 

en påvisbar riskökning, exempelvis om RR > 4 så har den exponerade gruppen fyra gånger så 

högre risk jämfört med den gruppen som inte exponerats av exempelvis ett läkemedel. RR < 1 

ger den relativa riskreduktionen dvs.  om RR ger 0.70 i en behandlingsprövning så var risken i 

den exponerade gruppen 70 % av risken i referensgruppen (Malmquist, J., 2002). 

 

 

 

Odds Ratio (OR) 
 

 

Associationen mellan en specifik händelse eller exponering och ett resultat definieras 

oddskvot (odds ratio, OR).  OR = exponerade dividerat på icke exponerade 

(https://beanaroundtheworld-wordpress.com/2011/10/07/epidemiology-odds-ratio-or/). 

Oddskvoten används i kontrollstudier och speglar det resultat som visas efter en viss händelse 

eller exponering, men även för att ta reda på om en exponering kan vara en riskfaktor för ett 

specifikt resultat exempelvis för att avgöra om exponering av SSRI preparat kan ge en ökad 

risk för prematur födelse (Szumilas, M., 2010). Om OR är av 1 så finns det ingen skillnad 

mellan grupperna, exponerad-/ icke exponerad grupp. Om OR < 1 så finns det inget påvisbart 

samband mellan de exponerade grupperna och de utfall som undersöks i en studie jämfört 

med de icke exponerade grupperna. Om OR > 1 så finns det ett samband mellan exponering 

och de utfall som undersöks i en studie jämfört med de som inte exponerats 

(https://beanaroundtheworld-wordpress.com/2011/10/07/epidemiology-odds-ratio-or/).  

I studie 3 (Marroun, H., et al., 2012), så var OR =2.14 att föda prematura barn i gruppen som 

exponerats av SSRI under graviditeten jämfört med kontrollgruppen (OR=1). Risken är då 

2.14 gånger större att föda prematura barn vid exponering av SSRI preparat jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beanaroundtheworld-wordpress.com/2011/10/07/epidemiology-odds-ratio-or/
https://beanaroundtheworld-wordpress.com/2011/10/07/epidemiology-odds-ratio-or/


 
 

18 
 

RESULTAT 

 

 

 

Studie 1: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Exposure 

In Utero and Pregnancy Outcomes (Lund N et al., 2009) 
 

 

Syfte 
 

 

Syftet med studien var att undersöka om exponering av selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) under graviditeten är associerat med ökad risk för 

prematur födelse, låg neonatal födelsevikt, ökad risk för lågt 5- minuters Apgar score, ökad 

risk för att spädbarnet ska behöva vårdas på NICU (neonatal intensive care unit).  

 

 

Studiedesign  
 

 

Studien är en prospektiv kohortundersökning från Department of Obstetrics, Aarhus 

University Hospital Denmark. I studien inkluderas 5700 barn födda av kvinnor som sökt vård 

på Aarhus University hospital mellan åren 1989-2006 och behandlats med SSRI under hela 

graviditeten. I studien exkluderades kvinnor med kronisk sjukdom, kvinnor som 

diagnostiserats med psykiska besvär (ej depression), flerbarnsbörd, dödfödda barn eller 

kvinnor som fött barn med svåra missbildningar. Information om spädbarnets vikt, längd, 

gestationsålder, huvudomfång vid födelsen och akut vård på NICU, samt eventuella 

komplikationer under graviditeten hämtades från det nationella medicinska födelseregistret i 

Danmark. Totalt inkluderades 5231 kvinnor i studien och 51 770 kvinnor som används som 

referens. Kvinnorna delades in i tre olika exponeringsgrupper. Kvinnor med depressiva 

symtom som behandlats med SSRI preparat under hela graviditeten (n = 329, 

depression/SSRI grupp) jämfördes med kvinnor som varken exponeras av SSRI eller drabbats 

av depression (n = 51 770, referensgrupp). För att kunna dra en slutsats om det är SSRI 

behandling eller depression som påverkar de neonatala utfallen, jämfördes även kvinnor från 

SSRI gruppen med kvinnor som lider av depression men inte behandlas med SSRI preparat 

eller något annat antidepressivt läkemedel under graviditeten (n = 4902, depression/ingen 

SSRI).  

Av de 329 kvinnorna från gruppen depression/SSRI medicinerades 304 med bara ett SSRI 

preparat, sertraline (98 kvinnor), fluoxetine (57 kvinnor), escitalopram (3 kvinnor), citalopram 

(97 kvinnor) eller paroxetine (49 kvinnor). Tjugofem kvinnor medicinerades med mer än en 

typ av SSRI preparat under graviditeten, sertraline och fluoxetine (8 kvinnor), fluoxetine och 

citalopram (4 kvinnor), sertraline och citalopram (4 kvinnor), paroxetin och och fluoxetine (3 

kvinnor),citalopram och paroxetine (2 kvinnor) eller escitalopram och fluoxetine (1 kvinna). 

Trettioåtta av kvinnorna använde även andra psykotrofiska läkemedel. 

Av kvinnorna från depression/ingen SSRI gruppen hade 192 diagnostiserats med en specifik 

psykisk sjukdom, schizofreni, stress, oro/ångest, depression, ätstörningar, OBCD (obsessive 

compulsive disorder) eller någon annan psykisk störning.  

Resterande 4622 kvinnor var inte diagnostiserade med någon specifik psykisk sjukdom, men 

alla hade fått behandling av en läkare eller psykolog på grund av psykologiska besvär.  



 
 

19 
 

Av de 4622 kvinnor från gruppen depression/ingen SSRI medicinerades 1020 kvinnor med 

minst ett annat läkemedel (antibiotika, smärtstillande-/och allergiläkemedel eller antiemetika) 

minst en gång/vecka under hela graviditeten.  

De primära utfallen som studerades var gestationsåldern, födelsevikt, huvudomfång, 5 – 

minuters Apgar score och akut vård på NICU. Confounders (störande faktorer) som tog 

hänsyn till var moderns ålder, BMI, kaffe-/ och alkoholintag, civilstatus, utbildning och 

rökvanor, samt tidigare prematura födslar. Resultaten analyserades med logistisk regressions 

analys och bedömdes med oddskvoter (OR) och riskkvoter (RR), samt 95 % 

konfindesintervall (95 % KI). 

 

Resultat  
 

Resultaten visade en 50 % riskökning (OR, 2.02; 95 % KI, 1.29 – 3.16) för prematuritet (<37 

veckor) hos de kvinnor från gruppen depression/SSRI jämfört med kvinnor från gruppen 

depression/inte SSRI. Ingen statistisk signifikant ökning påvisades för låg födelsevikt  

(< 2500 gram) hos de barn födda av kvinnor från gruppen depression/SSRI (OR, 0.63; 95 % 

KI, 0.15 – 2.67) jämfört med referensgruppen och kvinnor från gruppen depression/icke SSRI 

(OR, 0.82;95 % KI, 0.19 – 3.62), se tabell VII. Av de barn som föddes med låg födelsevikt (< 

2500 gram), var det 82 % med SSRI exponering som föddes prematurt, samt 68 % utan SSRI 

exponering. Ingen association mellan SSRI exponering och barnets födelsevikt påvisades efter 

att ha jämfört vikten med gestationsåldern. Kvinnorna från gruppen depression/SSRI och 

gruppen depression/ingen SSRI var 18.5% av kvinnorna äldre (>35 år) jämfört med 

referensgruppen där 13.8% av kvinnorna var > 35 år resterande < 35 år. De kvinnor från 

gruppen depression/SRRI rökte mer jämfört med de andra grupperna. Alkoholförbrukningen 

var högre i referensgruppen. Resultaten indikerar att utfallen kan bero på genetiska-/ eller 

sociala faktorer, samt potentiella confounders. På grund av bristfällig data och uppgifter om 

depressionssymtom kan inte detta fastställas.   
 

 

Tabell VII redovisar riskökningen för prematur födelse och låg födelsevikt vid maternal SSRI exponering och obehandlad 

depression, samt oddskvoter (OR) och 95 % KI, justerat med confounders. 

 Referensgrupp  

(n=51 770) 

N= antal kvinnor 

SSRI 

(n= 329) 

N = antal kvinnor 

OR, (95 % KI) 

Depression/ ingen SSRI 

(n=4902) 

N= antal kvinnor 

OR, (95 % KI) 

Moderns ålder, år    

< 20 N = 762 N = 3 N = 70 

20-24 N = 6377 N = 44 N = 490 

25-29 N = 20 168 N = 107 N = 1590 

30-34 N = 17 320 N = 114 N = 1825 

≥ 35 N = 7143 N = 61 N = 927 

Rökvanor    

Icke – rökare N = 40 696 N = 226 N = 3760 

Rökare N = 9408 N = 93 N = 999 

Saknas N = 1666 N = 10 N = 143 

Alkoholkonsumtion 

under graviditeten  
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Ingen 

alkoholkonsumtion 

N = 37 710 N = 283 N = 3851 

Alkoholkonsumtion 

under graviditeten 

N = 11 506 N = 41 N = 957 

Saknas N = 2554 N = 5 N = 94 

    

Prematur födelse <37 

veckor 

 

N = 2520 (4.9) OR, 2.02; 

(95 % KI, 1.29 – 3.16) 

N = 247 (5.0) 

Födelsevikt (medel) i 

gram  

3549 gram 

OR 1 (referens) 

3470 gram 

OR, 0.63; 

(95 % KI, 0.15 – 2.67) 

3561 gram 

OR, 0.82; 

(95 % KI, 0.19 – 3.62) 

Förkortningar: n= antal kvinnor/grupp, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, KI= konfidensintervall. 

 

 

 

Studie 2: Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Preterm Delivery and 

Fetal Growth Restriction (Toh S. el al, 2009)  
 

 

Syfte 
 

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns en ökad risk för prematur födelse, ökad risk 

att föda barn med lägre födelsevikt (small for gestational age, SGA < 2500 gram) samt 

eventuella missbildningar hos barn födda av kvinnor som behandlats med SSRI läkemedel 

under graviditeten. 

 

 

 

Studiedesign 
 

 

Studien är en observationsstudie från Masachussets, USA. I urvalsgruppen inkluderades 

35 000 kvinnor från Philadephia, San Diego, Toronto och Iowa som fött friska barn och barn 

med missbildningar. Information hämtades från medicinska födelseregistret (Slone 

Epidemiology Center Birth Defects Study) i Masachusetts, USA mellan åren 1998-2008 för 

att studera kopplingen mellan SSRI exponering under graviditet och eventuella 

födelsedefekter hos spädbarnet.  

De kvinnor (n = 6026) som fött friska barn och som var registrerade i Masachusetts födelse-/ 

eller vårdregister intervjuades i andra trimestern (mellan 3:e månaden och 7:e månaden) där 

bland annat moderns BMI (<25 och >25 kg/m2 ), alkoholkonsumtion och rökvanor 

registrerades. Kvinnor som behandlats med både SSRI preparat och andra antidepressiva 

läkemedel exkluderades från studien, samt de kvinnor som påbörjade en behandling med 

SSRI preparat under graviditeten.  

Totalt 5961 kvinnor som behandlades med SSRI preparat under graviditeten och andra 

antidepressiva läkemedel minst två månader före graviditeten inkluderades i studien. 

Kvinnorna delades in i två grupper beroende på SSRI exponering. Den ena gruppen var 

kvinnor med depression men som avslutat SSRI behandling före den andra trimestern (n = 

106, depression/ingen SSRI) och den andra gruppen som behandlades med SSRI under hela 

graviditeten (n = 86, depression/SSRI). Dessa två grupper jämfördes med varandra och med 



 
 

21 
 

en referensgrupp som inkluderade 5710 kvinnor som slutat behandling av SSRI minst 2 

månader före graviditeten. Grupperna depression/SSRI och gruppen depression/ingen SSRI 

jämfördes även som en egen grupp (SSRI grupp) med referensgruppen. De primära utfallen 

var prematur födelse, gestationsåldern vid födelse, SGA, (födelsevikt <10th percentile för 

gestationsåldern). Confounders (störande faktorer) som tog hänsyn till var moderns ålder, 

etnicitet, högt blodtryck före graviditeten, behandling med andra psykoterapeutiska 

läkemedel, kaffe-/ och alkoholintag, viktuppgång under graviditeten och rökvanor. Logistiska 

regressionsmodeller användes för att uppskatta oddskvoter (OR) och 95 % konfidensintervall 

(95 % KI).  

 

 

Resultat 
 

 

Resultaten visade att av 192 kvinnor från gruppen SSRI (inkluderat depression/SSRI och 

depression/ingen SSRI) födde 8.9 % prematura barn, OR 1.12 (95 % KI, 0,64 - 1.95), se tabell 

VIII. Från referensgruppen födde 7.3 % prematurt. Det påvisades inte någon större statistisk 

riskökning för prematuritet hos de kvinnor från gruppen depression/SSRI (OR, 1.27; 95 % KI, 

0.59 – 2.76) jämfört med de kvinnor från gruppen depression/ingen SSRI (OR, 1.01; 95 % KI, 

0.47 – 2.19). Det påvisades en liten riskökning för att föda SGA barn hos 10,9% av de 

kvinnor från gruppen SSRI, (OR, 1.68; 95 % KI, 1.03 -2.75) jämfört med referensgruppen. 

Däremot så var riskökningen betydligt större hos kvinnor från gruppen depression/SSRI (OR, 

3.01; 95 % KI, 1.65 – 5.47) jämfört med kvinnor från gruppen depression/ingen SSRI (OR, 

0.81; 95 % KI, 0.35 – 1.98). Riskökningen för SGA kan bero på andra orsaker. Depression 

ska inte uteslutas som potentiell confounder. En stor andel av de kvinnor som uppvisade en 

ökad risk att föda SGA barn visades ha preeklampsi (havandeskapsförgiftning), de visades 

vara yngre (< 25 år), ha högre blodtryck under graviditeten, rökte mer eller medicinerades 

med andra psykoterapeutiska läkemedel.   

 

 
Tabell VIII redovisar riskökningen för prematur födelse, SGA och låg födelsevikt vid maternal SSRI exponering och 

obehandlad depression, samt redovisar oddskvoter (OR) och 95 % KI, justerat med confounders. 

Utfall: Referens 

(n= 5710) 

N= antal 

kvinnor 

SSRI exponering 

(n=192) 

N= antal kvinnor 

OR, (95 % KI) 

Depression/ 

Ingen SSRI 

(n=106 ) 

N = antal kvinnor 

OR, (95 % KI) 

Depression/SSRI 

(n = 86) 

N= antal kvinnor 

OR, (95 % KI) 

Moderns ålder, år     

<25 N=1081 N=23 N=13 N=5 

25-29 N=1331 N=26 N=16 N=15 

30-34 N=2032 N=27 N=26 N=22 

>35 N=1238 N=29 N=30 N=16 

Andra 

psykoterapeutiska 

läkemedel 

N=28 N=6 N=4 N=9 

Rökvanor:     

Icke rökare N=4808 N=70 N=63 N=34 
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Rökare N=902 N=36 N=23 N=25 

Alkoholvanor:     

Ingen 

alkoholkonsumtion 

N=5532 N=101 N=80 N=58 

Alkoholkonsumtion 

under graviditeten 

N=178 N=5 N=6 N=1 

     

Prematur födsel <37 

veckor (%) 

7.3 % 8.9 % 

OR 1.12 

(95 % KI, 0,64 - 1.95) 

7.6 % 

OR, 1.01;  

(95 % KI, 0.47 – 

2.19) 

10.5 % 

OR, 1.27;  

(95 % KI, 0.59 – 

2.76) 

SGA (%) 7.2 % 10.9 % 

OR 1.68  

(95 % KI, 1.03 -2.74) 

5.7 % 

OR, 0.81;  

(95 % KI, 0.35 – 

1.98) 

17.4 % 

OR, 3.01; 

(95 % KI, 1.65 – 

5.47) 

Födelsevikt (medel) i 

gram 

3411 gram 3372 gram 

 

3246 gram 3240 gram 

Förkortningar: n= antal kvinnor/grupp, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, %= procent, 

SGA = small for gestational age. 

 

 

 

Studie 3: Maternal Use of Selective Serotonin Reuptake 

Inhibitors, Fetal Growth, and Risk 
of Adverse Birth Outcomes (Marroun H et al., 2012) 

 

 

Syfte 
 

 

Syftet med studien var att undersöka effekterna av maternal SSRI exponering på barnets 

födelsevikt, gestationsålder, SGA, samt om det finns en ökad risk för prematur födelse. 

 

 

Studiedesign 
 

 

Studien är inbäddad med Generation R studien som är en populationsbaserad prospektiv 

kohort från fosterlivet fram till ung vuxen ålder (16 år). I urvalsgruppen inkluderades alla 

kvinnor som var bosatta i Rotterdam, Holland med beräknad födelse mellan april 2002 och 

januari 2006. Totalt 9778 kvinnor inkluderades i Generation R studien (Jaddoe, V., et al., 

2010). I den här studien, Maternal Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Fetal 

Growth, and Risk of Adverse Birth Outcomes, inkluderades 8880 gravida kvinnor från 

Generation R studien. Kvinnorna fick rapportera in information gällande ålder, etnicitet, 

utbildning, fetma/övervikt, inkomst, rökvanor, alkoholvanor, cannabismissbruk. För att 

utesluta cannabisexponering krävdes urinprov bland de blivande mödrarna. Med kvinnornas 

samtycke hämtades information om deras läkemedelsuttag från apoteken. Ultrasonografi 

utfördes i första-, andra-/ och tredje trimestern för att kontrollera barnets tillväxt under 

graviditeten. Information om barnets gestationsålder och födelsevikt hämtades från journaler. 

Information om kvinnornas psykiska hälsa hämtades från databasen Brief Symptom Inventory 

och 6-item depression scale användes för att värdera kvinnornas symtom. Låg depression, de 
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kvinnor som värderades med < 0.75 poäng från 6-item depression scale. Klinisk depression, 

de kvinnor som värderades ≥ 0.75 poäng från 6-item depression scale.  

I studien exkluderades 104 dödfödda barn och 93 tvillingfödelser. Kvinnor som behandlades 

med SSRI före graviditeten exkluderades för att utesluta att det fanns något läkemedel kvar i 

kroppen. Kvinnor som inte uppgivit information om eventuell SSRI behandling uteslöts från 

studien. Totalt 7696 kvinnor inkluderades i studien och delades in i tre grupper efter 

depressionstillstånd och SSRI exponering. Låg depression men inte behandlades med SSRI 

under graviditeten (n=7072, referensgrupp), klinisk depressiva symtom men som inte 

behandlades med SSRI under graviditeten (n=570, depression/ingen SSRI grupp), samt 

depression och som behandlats med SSRI under graviditeten (n=99, depression/SSRI 

gruppen). Primära utfallet var associationen mellan exponering av SSRI preparat under 

graviditeten och depressionssymtom med neonatala utfall som fetal födelsevikt, 

gestationsålder och huvudomfång vid födelsen. Confounders (störande faktorer) som togs 

hänsyn till var moderns ålder och utbildning, BMI, etnicitet, alkoholintag, cannabismissbruk, 

behandling med benzodiazepiner, psykopatologi (depression/ångest) och rökvanor. Resultaten 

analyserades med logistisk regressionsanalys och bedömdes med oddskvoter (OR) och 95 % 

konfindesintervall (95 % KI). 

 

 

 

Resultat 
 

 

Resultaten från studien visade att födelsevikten i referensgruppen (medelvikt 3424 gram) och 

gruppen depression/ingen SSRI (medelvikt, 3333 gram; OR, 0.96; 95 % KI, 0.96 – 1.42) var 

lite högre jämfört med gruppen depression/SSRI (medelvikt, 3235 gram; OR 1.65 (95 % KI; 

0.77 - 3.56). Ingen statistisk riskökning mellan depressiva symtom och låg födelsevikt  

(< 2500 gram) påvisades. Tio barn föddes prematurt av totalt 99 barn (< 37 veckor; OR 2.14; 

95 % KI; 1.08 - 4.25) från gruppen depression/SSRI – en riskökning 50 % högre jämfört med 

referensgruppen som födde 355 prematura barn av 7072. Gruppen depression/ingen SSRI 

födde 36 prematura barn av totalt 570 barn (< 37 veckor; OR, 1.10; 95 % KI, 0.77 – 1.59).  

Resultaten visar att den låga födelsevikten kan bero på kortare gestationsålder och andra 

underliggande faktorer. Se tabell IX som redovisar riskökningen prematuritet och låg 

födelsevikt vid exponering av SSRI preparat under graviditeten. 

 

 
Tabell IX redovisar riskökningen för prematur födelse och låg födelsevikt vid maternal SSRI exponering och obehandlad 

depression, samt redovisar OR och 95 % KI justerat med confounders. 

 

 Referensgrupp 

(n=7072) 

Gram 

Depression/ingen SSRI 

(n=570) 

OR, (95 % KI) och gram 

Depression/SSRI 

(n= 99) 

OR, (95 % KI) och gram 

Prematur <37 veckor  

OR (95 % KI) 

OR 1 (referens) OR, 1.10; (95 % KI, 0.77 – 

1.59). 

OR 2.14; (95 % KI; 1.08 - 

4.25) 

Låg födelsevikt (<2500 

gram) 

 

OR 1 (referens) OR, 0.96; (95 % KI, 0.96 – 

1.42) 

OR 1.65 (95 % KI; 0.77 - 

3.56) 

Födelsevikt i gram 3424 gram 3333 gram 3235 gram 

Förkortningar: OR = odds ratio, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, KI= konfidensintervall. 
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Studie 4: Major Depression and Antidepressant Treatment: Impact on Pregnancy and 

Neonatal Outcomes (Wisner K & Sit D et al., 2015) 
 

 

Syfte 
 

 

Syftet med studien var att undersöka SSRI exponering under graviditeten och dess utfall hos 

spädbarn, samt att studera om exponering av SSRI; orsakar fysiska små avvikelser hos barnet, 

har effekt på moderns vikt och spädbarnets födelsevikt, medför ökad risk för prematur födsel, 

samt om SSRI exponering eller depression utan SSRI exponering påverkar den neonatala 

anpassningen. 

 

 

Studiedesign 
 

 

Studien var en prospektiv kohortundersökning från Cleveland och Pittsburg som inkluderade 

238 gravida kvinnor i åldrarna 15-44 år mellan 2000-2001 och 2007-2008. Kvinnorna 

undersöktes i graviditetsveckorna 20, 30 och 36 och spädbarnen undersöktes 2 veckor efter 

födsel. Kvinnor som exkluderades från studien behandlades med benzodiazepiner eller andra 

receptbelagda läkemedel från The Food and Drug Administration (FDA, amerikansk 

läkemedelsmyndighet) kategori D (narkotika klassade läkemedel) eller X (läkemedel som 

aldrig ska förskrivas till kvinnor t.ex. isotretnoin mot akne), 

(http://www.halsanet.com/10/2014/11/Graviditet-receptbelagda-lUkemedel.html). För att 

utesluta eventuell felrapportering av läkemedelsanvändning i grupperna med SSRI behandling 

utfördes en serumanalys. Moderns serumnivåer mättes för läkemedelskoncentrationer i blodet 

(moderns serumnivå ≥ 10 ng/ml). Även kvinnor med bipolär sjukdom, psykosdiagnos och 

kvinnor med kroniska sjukdomar, samt flerbarnsbörd uteslöts från studien. Totalt 381 kvinnor 

var med i urvalsgruppen och totalt inkluderades 238 kvinnor i studien. Efter samtycke från 

kvinnorna och godkännande av Case Western Reserve University och University of 

Pittsburgh instutionell prövningsnämnder delades kvinnorna in i fem grupper beroende på 

SSRI exponering och depressionstillstånd. Kvinnornas depressionstillstånd bestämdes med 

hjälp av DSM-IV och Hamilton depression rating scale.  

Kvinnor hade ingen depression eller behandlats med SSRI preparat under graviditeten (n= 

131, referensgrupp), kvinnor behandlades med SSRI under hela graviditeten (n= 48, 

depression/ SSRI), kvinnor hade diagnostiserats med depression men behandlades inte med 

SSRI under graviditeten (n = 14, depression/ingen SSRI), kvinnor hade behandlats någon 

gång med SSRI preparat under graviditeten (n = 23, depression/delvis SSRI, kvinnor 

diagnostiserades med djup depression under minst en trimester under graviditeten men inte 

medicinerats med SSRI preparat (n = 22 delvis depression/ingen SSRI). SSRI behandlingen 

dokumenterades från och med början av graviditeten och SSRI doseringarna dokumenterades 

i varje graviditetsvecka. Andra faktorer som togs hänsyn till var mammans BMI, ålder, 

utbildning, rök-/ och alkoholvanor. I denna studie delades prematur födelse upp i två 

kategorier, sen prematur >34 till <37 veckor och tidig prematur <34 veckor.  

Av de kvinnorna som behandlades med SSRI preparat exponerades 83 % endast ett SSRI 

preparat, sertraline (34 %), fluoxetine (25 %) och citalopram/escitalopram (23 %). Resterande 

17 % av kvinnorna behandlades med minst ett SSRI preparat; fluvoxamine, paroxetine, 

venlafaxine, samt tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA). Confounders (störande 

http://www.halsanet.com/10/2014/11/Graviditet-receptbelagda-lUkemedel.html
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faktorer) som tog hänsyn till var moderns ålder och utbildning, civilstatus, alkoholintag, 

rökvanor, etnicitet och tidigare prematura födslar.  

Studiens primära utfall var moderns viktökning under graviditeten, graviditetens 

gestationsålder, barnets födelsevikt och längd, samt SGA ( < 2500 gram). Resultaten 

analyserades med linjär-/ och logistisk regressionsanalys och bedömdes med riskkvoter (RR) 

och 95 % konfidensintervall (95 % KI). 

 

 

 

Resultat 
 

 

Resultaten påvisade en riskökning för prematuritet med > 20 % hos de kvinnor från gruppen 

depression/SSRI (RR, 5.43; 95 % KI, 1.98 – 14.84) och hos de kvinnor från gruppen 

depression/ingen SSRI (RR, 3.71; 95 % KI, 0.98 – 14.13) jämfört med referensgruppen, 

gruppen delvis depression/ingen SSRI (RR, 1.04; 95 % KI, 0.22 – 5.01) och gruppen 

depression/delvis SSRI (RR, 0.86; 95 % KI, 0.11 – 6.92) som visade en riskökning mellan 4-9 

%. Det påvisades ingen riskökning för låg födelsevikt (<2500 gram) hos barnen från de två 

exponeringsgrupperna och de två oexponerade grupperna jämfört med referensgruppen. 

Kvinnor som var äldre (>31 år) hade en ökad risk att föda prematura barn, se tabell X.  

Ingen skillnad bland rökvanor visades mellan grupperna. 

Depressionssymtomen i gruppen depression/ ingen SSRI visades vara signifikant högre 

jämfört med de andra grupperna och depressionssymtomen i referensgruppen var signifikant 

lägre jämfört med de andra grupperna.  

 

 
Tabell X redovisar riskökningen för prematur födelse och låg födelsevikt vid maternal SSRI exponering och obehandlad 
depression, samt redovisar riskkvoter (RR) och 95 % KI justerat med confounders. 

Utfall: Referensgrupp 

(n= 131 ) 
 

N (%) 

Depression/SSRI 

 

(n=48) 
 

N (%) 

RR, (95 % KI) 

Depression/ 

ingen SSRI 

(n=14) 

N (%) 

 

RR, (95 % KI) 

Depression/ 

delvis SSRI 

(n = 23) 
 

N (%) 

Delvis 

depression/ 

ingen SSRI 

(n=22) 

N (%) 

Moderns ålder, år      

<31 N=70 N=11 N=8 N=9 N=15 

>31 N=61 N=31 N=6 N=14 N=7 

Rökare N=10 N=8 N=3 N=2 N=4 

Alkoholvanor:      

Ingen 

alkoholkonsumtion 

N=92 N=36 N=7 N=14 N=16 

Alkoholkonsumtion 

under graviditeten 

N=39 N=12 N=7 N=50 N=6 

Prematur födsel:      

Fullgångna veckor 

(>37 veckor) 

N=123; 

( 94 % ) 

N=38; 

(79 % ) 

N=11; 

(79 % ) 

N=22; 

(96 % ) 

N=20; 

(91 % ) 

Prematur födelse (< 37 

veckor) 

 RR, 5.43; 

(95 % KI, 1.98 – 

14.84) 

RR, 3.71; 

(95 % KI, 0.98 

– 14.13) 

RR, 0.86; (95 

% KI, 0.11 – 

6.92) 

RR, 1.04; (95 % 

KI, 0.22 – 5.01) 
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Sen prematur (≥ 34 till 

<37 veckor) 

N=7  N=8  N=2 N=1 N=1 

Tidig prematur (< 34 

veckor) 

N=1  N=2  N=1 N=0 N=1 

Födelsevikt (medel) i 

gram 

3530 gram 3360 gram 3220 gram 3390 gram 3370 gram 

Förkortningar; n= antal kvinnor/grupp, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, %= procent. 

 

 

 

Studie 5: Pregnancy Complications Following Prenatal Exposure  

to SSRIs or Maternal Psychiatric Disorders: Results From  

Population-Based National Register Data (Malm, H et al., 2015) 
 

 

Syfte 
 

 

Syftet med studien är att undersöka associationen mellan SSRI och komplikationer under 

graviditeten och förlossning, samt om de medför en ökad risk för prematur födelse och SGA. 

 

 

Studiedesign 
 

 

Studien är en prospektiv kohort. Undersökningen är från Finland med data hämtat från 

nationella födelseregistret. Som urvalsgrupp användes 845 345 barn födda i Finland. 

Information om kvinnornas exponering av SSRI preparaten, fluoxetine, citalopram, 

paroxetine, sertraline, fluvoxamine, och escitalopram, hämtades från läkemedelsdatabaser och 

det nationella patientregistret i Finland mellan åren 1996-2010. Information om kvinnornas 

psykiska tillstånd hämtades från The Hospital Discharge register. The Hospital Discharge 

register inkluderar information om patientens fysiska-/ och psykiska sjukdomshistorik från 

psykiatriska-/ och somatiska sjukhus, samt diagnoser ställda inom offentlig specialistvård. 

The Hospital Discharge inkluderar inte diagnos för patienter som fått vård inom privata 

kliniker eller från den offentliga primärvården. De kvinnor som var inkluderade i studien var 

registrerade i The Hospital Discharge register. Med hjälp av ATC koder (Anatomical 

Therapeutic Chemical) hämtades datum från när SSRI preparaten hade lämnats ut. Totalt 

inkluderades 56 775 kvinnor i studien som delades in i tre grupper. Kvinnor som inte 

behandlats med SSRI preparat från och med 30 dagar före graviditetens start (n = 31394, 

referensgrupp), kvinnor som behandlats med SSRI preparat under hela graviditeten (n = 

15729, gruppen depression/SSRI), samt kvinnor som är deprimerade men inte behandlats med 

SSRI under graviditeten (n = 9652, gruppen depression/ingen SSRI). Det primära utfallet var 

de resultat som var relaterade till graviditeten och förlossningen (hypertension, 

kejsarsnitt/vaginal födsel), blödning efter och under förlossning. Neonatala utfallen var sen 

prematur och tidig prematur födelse och SGA. I denna studie delades prematur födelse upp i 

två kategorier, sen prematur >32-36 veckor och < 32 veckor. De neonatala problemen 

inkluderade respirationsproblem, behov av vård på NICU (neonatal intensive care unit) eller 

behov av övernattning på sjukhus före-/ eller vid 7 dagars ålder, samt pulmonell hypertoni och 

5 minute Apgar score <7. Resultatet analyserades med hjälp av logistisk regressionsanalys. 

Confounders (störande faktorer) som studien tog hänsyn till var moderns ålder, 

socioekonomisk status, kroniska sjukdomar, BMI, etnicitet, civilstatus, behandling med andra 

psykoterapeutiska läkemedel, konstgjord befruktning och rökvanor.  
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Resultat 
 

 

Resultaten från studien påvisade inget samband mellan SSRI exponering under graviditeten 

med en ökad risk för sen prematuritet (OR, 1.07; 95 % KI, 0.96 – 1.20) eller tidig prematuritet 

(OR, 0.78; 95 % KI, 0.57 – 1.07) jämfört med referensgruppen. Däremot påvisades en 

riskökning med 16 % och 50 % för sen prematuritet respektive tidig prematuritet hos kvinnor 

från gruppen depression/ingen SSRI jämfört med de kvinnor från gruppen depression/SSRI. 

Inget samband påvisades för en ökad risk för att föda SGA barn hos kvinnor från gruppen 

depression/SSRI (OR, 0.86; 95 % KI, 0.74 – 0.99) jämfört med referensgruppen. 

Ingen skillnad för riskökning för prematuritet påvisades när resultaten analyserades för SSRI 

exponering under första trimestern (OR, 0.71; 95 % KI, 0.61-0.83) och för SSRI under andra-/ 

eller tredje trimestern (OR, 0.87; 95 % KI, 0.76-1.01), samt för riskökningen för att föda SGA 

barn, se tabell XI. 

 

 
Tabell XI redovisar riskökningen för prematur födelse och SGA vid maternal SSRI exponering och obehandlad depression, 

samt redovisar oddskvoter (OR) och 95 % KI justerat med confounders. 

Utfall: Referensgrupp 

(n=31 394) 

N (%) 

OR, (95 % KI) 

Depression/SSRI 

(n= 15 729) 
N (%) 

OR, (95 % KI) 

Depression/ 

ingen SSRI 

(n=9652) 

N (%) 

SSRI under 

första 

trimestern 

OR (95 % KI) 

SSRI under andra-/ 

och eller tredje 

trimestern 

OR (95 % KI) 

Moderns ålder, 

år 

     

≤ 19 775 524 954   

20-24 5162 2747 2117   

25-29 10 361 4679 2414   

30-34 9518 4459 2378   

35-39 4441 2564 1390   

≤ 40 1137 756 399   

Rökare      

Rökare under 

graviditeten 

3947 4575 2737   

Prematur 

födelse

  

     

≥ 32 - <36 

veckor 

1193 (3.8) 

OR 1 (referens) 

741 (4.7) 

(OR, 1.07; 95 % KI, 

0.96 – 1.20) 

515 (5.4) (OR, 0.71; 95 % 

KI, 0.61-0.83) 

(OR, 0.87; 95 % KI, 

0.76-1.01) 

<32 veckor 186 (0.6) 

OR 1 (referens) 

80 (0.5) 

(OR, 0.78; 95 % KI, 

0.57 – 1.07) 

93 (1.0) Utfördes ingen 

analys för tidig 

prematuritet 

Utfördes ingen 

analys för tidig 

prematuritet 
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SGA < 2500 

gram 

673 (2.2) 

OR 1 (referens) 

393 (2.5) 

(OR, 0.86; 95 % KI, 

0.74 – 0.99) 

245 (2.5) OR, 0.89 (95 % 

KI, 0.72-1.11) 

OR, 0.96 (95 % KI, 

0.78-1.17) 

Förkortningar: OR = odds ratio, n= antal kvinnor/grupp, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, KI= 

konfidensintervall, SGA = small for gestional age. 

 

 

 

Studie 6: Selective serotonin re-uptake inhibitor use during pregnancy: 

association with offspring birth size and gestational age  

(Viktorin A & Lichtenstein P et al., 2016) 
 

 

Syfte: 
 

 

Syftet med studien var att studera eventuella effekter av prenatal exponering av SSRI preparat 

på gestationsåldern eller spädbarnets födelsevikt, samt att studera om resultatet beror på SSRI 

behandlingen eller på andra faktorer. 

 

 

Studiedesign 
 

Studien är prospektiv kohortundersökning från Sverige, inkluderande 392 029 barn födda 

mellan 1/4-2006 och 31/12-2009. Information hämtades från svenska medicinska 

födelseregistret (MBR). Tvillingfödslar och dödfödslar uteslöts ur studien. Information 

hämtades från olika nationella register för att undersöka om prenatal SSRI exponering, samt 

depression påverkar det neonatala utfallet. Information om kvinnornas psykiska tillstånd 

hämtades från patientregistret och information om deras SSRI exponering hämtades från 

läkemedelsregistret. ATC koderna (anatomical therapeutic chemical classification system) 

användes för att identifiera när SSRI intogs under graviditeten. Kvinnorna delades in i tre 

grupper beroende på SSRI exponering. Ingen SSRI exponering från och med tre veckor före 

graviditet fram till förlossning (n = 392 029, referensgrupp). Mer än ett uttag av SSRI mellan 

graviditetens början och förlossning eller ett uttag under graviditeten och ytterligare ett uttag 

sex månader före eller efter graviditeten (n = 6572, depression/SSRI grupp), samt de kvinnor 

som var deprimerade under graviditeten men inte behandlats med SSRI (n =1625, 

depression/ingen SSRI grupp). Confounders (störande faktorer) som studien tog hänsyn till 

var, moderns utbildning, BMI, längd, ålder, depressionshistorik och rökvanor.  

En subanalys i form av en syskonanalys samanställdes för att undersöka om prenatal SSRI 

exponering och depression under graviditeten har en påverkan på födelsevikten. För att kunna 

identifiera närmsta släktingar till de kvinnor som inkluderades i studien hämtades information 

från mulit-generation register (MGR). Syskonanalysen inkluderade 496 kvinnor som inte 

behandlats med SSRI under graviditeten med minst två barn med samma man, totalt 1007 

barn. I syskonalaysen jämfördes enbart gruppen depression/SSRI med referensgruppen. 

Resultaten i studien analyserades med linjär-/ och logistisk regressionsanalys.  
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Resultat 
 

 

Resultaten från studien påvisade en liten riskökning för att föda prematura barn hos kvinnor 

från gruppen depression/SSRI (OR, 1.45; 95 % KI, 1.31 – 1.61) och kvinnor från gruppen 

depression/ingen SSRI (OR, 1.07; 95 % KI, 1.07 – 1.60) jämfört med referensgruppen. Dessa 

resultat kan bero på depressionen. Efter att ha sammanställt syskonanalysen påvisades inget 

samband mellan SSRI exponering och en ökad risk för prematuritet (OR, 1.36; 95 % KI, 0.77 

– 2.42) jämfört med referensgruppen. Det breda konfidensintervallet kan bero på låg power. 

Resultaten visade ingen association mellan SSRI exponering och låg födelsevikt, varken i 

populationsanalysen eller syskonanalysen (populationsanalys OR, -0.01; 95 % KI, -0.04 till 

0.02), (syskonanalys OR, 0.05; 95 % KI, -0.05 till 0.14), se tabell XII.  

 
 

Tabell XII redovisar riskökning för prematur födelse och låg födelsevikt från populationsanalysen och syskonanalysen, samt 

oddskvoter (OR) och 95 % KI justerat med confounders. 

Populations- 

analys 

(n = 392 029) 

Neonatala 

utfall 

Depression/SSRI 

(n=6572) 

OR, 95 % KI 

Depression/ingen SSRI 

(n=1625) 

OR, 95 % KI 

Syskonanalys 

(n = 1007) 

Neonatala 

utfall 

Depression/SSRI 

OR, 95 % KI 

Födelsevikt OR, -0.01;  

(95 % KI, -0.04 till 0.02) 

OR 0,03 

(95 % KI, -0.026 till 0.01) 
Födelsevikt OR, 0.05;  

(95 % KI, -0.05 till 0.14) 

Prematur 

födelse 

OR, 1.45;  

(95 % KI, 1.31 till 1.61 

(OR, 1.07; 95 % KI, 1.07 – 

1.60) 
Prematur 

födelse 

OR, 1.36;  

(95 % KI, 0.77 till 2.42 

Förkortningar: n= antal barn inkluderat i studien, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, KI= 

konfidensintervall. 

 

 

 

Jämförande resultat av studierna 1-6  
 

 

Tabell XIII ger en sammanfattning kring utfallet av prematur födsel, geststationsålder, 

födelsevikt och låg födelsevikt (SGA) 

 
Tabell XIII. Tabellen visar en översikt över resultaten från studie 1-6 med tillhörande grupper och utfallen; prematuritet, 

födelsevikt och SGA, samt tillhörande OR-/ och RR – tal och 95 % konfidensintervall. 

Studier och 

grupper 

(n =) 

Prematur födelse 

<32 eller <34 

veckor 

Antal kvinnor=  

% 

Prematur födelse 

 ≥ 34 till < 37 veckor 

Antal kvinnor = % 

Födelsevikt 

Gram 

RR/OR 

(95 % KI) 

SGA 

Antal kvinnor = % 

OR 

(95 % KI) 

STUDIE 1 

Depression/ 

SSRI 

(n=329 ) 

 8.8 % 3470 gram 

RR 21 (95 % KI,51 till 94) 

3.3 % 

Depression/ 

ingen SSRI 

(n=4902) 

 5.0 % 3561 

RR 18(95 % KI, 1 till 36) 

3.1 % 

Referensgrupp 

(n=51 770 ) 

 4.9  % 3549 gram  

2.9 % 

 

STUDIE 2 

SSRI exponering 
(n =192 ) 

 OR 1.1 

(95 % KI, 0.64 - 1.95) 

3411 gram OR 1.68 

(95 % KI, 1.03 till 2.74) 
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Depression/ 

ingen SSRI 

(n=106 ) 

 

 OR 1.01 (95 % KI, 0.47 

till 2.19) 

3372 gram 

  

OR 0.81 

(95 % KI,0.35 till 1.90) 

 

Depression/SSRI 

(n=86 ) 

 OR 1.27  

(95 % KI, 0.59 till 2.76) 

3246 gram OR 3.01 

(95 % KI, 1.65 till 5.47) 

Referensgrupp 

(n=5710 ) 

 7.3 % 3411 gram  

7.2 % 

STUDIE 3 
Depression/SSRI 

(n=99) 

 

 OR 2.14  

(95 % KI, 1.08 till 4.25) 

3235 gram 

OR 1.65  (95 % KI,0.77-3.56) 

OR 1.65 

(95 % KI,0.77 till 3.56) 

 

Klinisk 

depression/ 

ingen SSRI 

(n =570) 

 

 

 

 OR 1.10 

(95 % KI, 0.77 till 1.59) 

3333 gram 

OR 0.96 

(95 % KI,0.65-1.42) 

OR 0.96 

(95 % KI,0.65 till1.42) 

Referens 

(n =7072) 

 

 

 OR 1 3424 gram  

STUDIE 4 
Depression/SSRI 

fortsättning 

(n = 48) 

 

6 %  

(< 34 veckor) 

OR 5.43 

(95 % KI, 1.98 till 

14.84) 

 

3360 gram 

 

 

 

Depression 

fortsättning/ 

ingen SSRI 

(n = 14) 

7 %  

(< 34 veckor) 

OR 3.71 

(95 % KI, 0.98 till 

14.13) 

 

3220 gram 

 

 

Depression/Delvi

s SSRI 

(n = 23) 

0 %  

(< 34 veckor) 

OR 8.86 

(95 % KI, 0.11 till 6.92) 

 

3390 gram 

 

 

Delvis 

depression/ingen 

SSRI 

(n = 22) 

 

 

 

4 %  

(< 34 veckor) 

OR 1.04 

(95 % KI, 0.22 till 5.01) 

3370 gram  

 

 

Referens 

(n = 131) 

 

1 %  

(< 34 veckor) 

 3530 gram  

STUDIE 5 

Depression/SSRI 

exponering 

(n =15 729) 

 

0.5 %  

(< 32 veckor) 

 

4.7 % 

 

 

 2.5 % 

 

 

SSRI första 

trimestern 

(n=7069) 

 OR 0.71 (95 % KI, 0.61 

till 0.83) 

 OR 0.89 

(95 % KI, 0.72 till 1.11) 

 

SSRI under 

andra-/tredje 

trimestern 

 OR 0.87(95 % KI, 0.76 

till 1.01) 

 OR 0.96 

(95 % KI, 0.78 till 1.17) 
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(n=8660) 

 

Depression/ingen 

SSRI (n= 9652) 

 

1.0 %  

(< 32 veckor) 

5.4 %  2.5 % 

Referens 

(n=31 394) 

 

0.6 %  

(< 32 veckor) 

3.8 %  2.2 % 

STUDIE 6 – 

Pop.analys 
Depression/SSRI 

(n =6572) 

 OR 1.45  

(95 % KI, 1.31 till 1.61) 

 

OR -0.01 

(95 % KI; -0.04 till 0.02) 

 

 

Depression/ingen 

SSRI 

(n =1625) 

 OR 1.31 

(95 % KI, 1.07 till 1.60) 

OR 0.03 

(95 % KI; - 0.026 till 0.01) 

 

STUDIE 6 

syskonanalys 
Depression/SSRI 

(n =1007) 

 OR 1.36  

(95 % KI, 0.77 till 2.42) 

OR 0.05 

(95 % KI -0.05 till 0.14) 

 

Förkortningar: n= antal kvinnor, SSRI = selektiva serotonin återupptagshämmare, KI= konfidensintervall, 

OR=oddskvoter, RR=Riskkvot. 

 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Denna litteraturstudie sammanfattar sex studier där forskningen handlar om gravida kvinnor 

som exponerats med selektiva serotonin återupptagshämmare (SSRI). Det bästa upplägget för 

studiedesign i studie 1-6 vore att använda sig av randomiserade studier för att studera 

associationen mellan maternal SSRI exponering och ökad risk för prematuritet och låg 

neonatal födelsevikt. Detta skulle ge ett mer trovärdigt resultat. Det är ej etiskt korrekt att 

använda sig av randomiserade studier där man utsätter fostret för skadliga substanser. 

(Viktorin A et.al, 2016). Detta leder till att man är bunden till att utföra studier som är 

beroende på observationsdata – kontrollerade kohortstudier där man studerar patienternas 

sjukdomsbild och läkemedelsanvändning från olika nationella födelseregister, 

läkemedelsregister och patientregister, samt journaler. Observationsstudier kan vara 

bekymmersamt eftersom viss information kan underrapporterats eller förbigås pga att 

patienterna själva rapporterar in viss information via frågeformulär som sedan förs in i 

databaser. För att utesluta eventuella störande faktorer som kan ha negativ påverkan på 

resultaten justeras samtliga studiers analyser med s.k. confounders t.ex. rökning är en sådan 

påverkande faktor (Rosén, M., et al., 2008),(Reis, M., 2010).  

Studie 1,3,4,5 och 6 är prospektiva kohortstudier och studie 2 är en retrospektiv kohortstudie. 
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Resultat – gemensamma utfall 

 

 

Utfall av prematur födelse och neonatal födelsevikt 

 

 

I studie 1 jämfördes en grupp kvinnor med depression som behandlades med SSRI preparat 

med en grupp kvinnor med depression som inte behandlades med SSRI och med kvinnor som 

inte drabbats av depression (referens). Resultaten visade en 50 % riskökning (OR, 2.02; 95 % 

KI, 1.29 – 3.16) för prematuritet hos kvinnor som var deprimerade och behandlats med SSRI 

jämfört med kvinnor som inte behandlats med SSRI under graviditeten. Ingen statistisk 

signifikant ökning påvisades för låg födelsevikt hos de barn födda av kvinnor som behandlats 

med SSRI (OR, 0.63; 95 % KI, 0.15 – 2.67) jämfört med referensgruppen och kvinnor med 

depression utan SSRI, (OR, 0.82;95 % KI, 0.19 – 3.62). Av de barn som föddes med låg 

födelsevikt (< 2500 gram), var det 82 % med SSRI exponering som föddes prematurt, samt 68 

% utan SSRI exponering. Ingen association mellan SSRI exponering och barnets födelsevikt 

påvisades efter att barnets födelsevikt jämförts med gestationsåldern. 

 

Studie 2 jämförde kvinnor med depression som behandlats med SSRI under graviditeten med 

kvinnor som avslutat behandling med SSRI före andra trimestern, samt med kvinnor som inte 

var deprimerade (referens). Resultaten visade ingen större skillnad mellan grupperna att föda 

prematurt. De kvinnor som behandlats med SSRI födde 8.9 % prematurt (OR, 1.12; 95 % KI, 

0.64 – 1.95) och från referensgruppen födde 7.3 % prematurt. Det påvisades inte heller någon 

större statistisk riskökning för prematuritet hos de kvinnor som behandlats med SSRI under 

hela graviditeten (OR, 1.27; 95 % KI, 0.59 – 2.76) jämfört med de kvinnor som behandlats 

med SSRI under första trimestern (OR, 1.01; 95 % KI, 0.47 – 2.19). Det påvisades en liten 

riskökning för att föda SGA (small for gestational age < 2500 gram) hos de kvinnor som 

behandlats med SSRI (inkl. hela graviditeten och de kvinnor som avslutat behandling före 

andra trimestern), (OR, 1.68; 95 % KI, 1.03 -2.75) jämfört med referensgruppen. 

Riskökningen var större hos de kvinnor som behandlats med SSRI under hela graviditeten 

(OR, 3.01; 95 % KI, 1.65 – 5.47) jämfört med de kvinnor som avslutade behandlingen före 

andra trimestern (OR, 0.81; 95 % KI, 0.35 – 1.98). En liten risk för lägre födelsevikt hos de 

barn födda av kvinnor från gruppen SSRI (3372 gram) jämfört med referensgruppen (3411 

gram) påvisades. 

I studie 3 jämfördes kvinnor som behandlats med SSRI under graviditeten med kvinnor som 

var deprimerade men inte behandlats med SSRI, samt kvinnor med låga depressiva symtom 

som inte behandlades med SSRI (referens). Resultaten visade att de kvinnor som behandlats 

med SSRI hade en 50 % högre risk att föda prematurt, precis som studie 1, (OR, 2.14; 95 % 

KI, 1.08 – 4.25) jämfört med referensgruppen och gruppen kvinnor med depressiva symtom 

(OR, 1.10; 95 % KI, 0.77 – 1.59).  Ingen statistisk riskökning för lägre födelsevikt (< 2500 

gram) påvisades hos de barn födda av kvinnor som behandlats med SSRI (OR, 1.65; 95 % KI, 

0.77 – 3.56) jämfört med referensgruppen och kvinnor med depression som inte behandlats 

med SSRI (OR, 0.96; 95 % KI, 0.96 – 1.42). Ingen association mellan depressiva symtom och 

låg födelsevikt påvisades. 

 

I studie 4 jämfördes två exponeringsgrupper (kvinnor som behandlats med SSRI under hela 

graviditeten, kvinnor som behandlats med SSRI någon gång under graviditeten) och två 

oexponerade grupper (kvinnor med depression som inte behandlats med SSRI, kvinnor som 

blev deprimerade under graviditeten men inte behandlades med SSRI) med kvinnor som inte 

var deprimerade (referensgrupp). Resultaten visade en riskökning med > 20 % hos de kvinnor 
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som behandlats med SSRI under hela graviditeten (RR, 5.43; 95 % KI, 1.98 – 14.84) och hos 

de kvinnor som var deprimerade men inte behandlats med SSRI (RR, 3.71; 95 % KI, 0.98 – 

14.13) jämfört med de andra grupperna som påvisade en riskökning mellan 4-9 %. KI värdet i 

den här studien har ett brett intervall, vilket kan tyda på undersökningsresultatet är osäkert 

(Malmquist, J., 2002). Det påvisades ingen ökad risk för lägre födelsevikt hos barnen från de 

två exponeringsgrupperna och de två oexponerade grupperna jämfört med referensgruppen. 

 

I studie 5 jämfördes en grupp kvinnor som var deprimerade och behandlades med SSRI 

preparat med en grupp kvinnor som var deprimerade men inte behandlades med SSRI och 

med kvinnor som inte var deprimerade (referens). Resultaten påvisade inget samband mellan 

SSRI exponering under graviditeten och ökad risk för sen prematuritet (OR, 1.07; 95 % KI, 

0.96 – 1.20) och låg prematuritet (OR, 0.78; 95 % KI, 0.57 – 1.07) jämfört med 

referensgruppen. En riskökning påvisades med 16 % och 50 % för sen prematuritet respektive 

tidig prematuritet hos de kvinnor som var deprimerade men inte behandlats med SSRI jämfört 

med de kvinnor som behandlats med SSRI under hela graviditeten. Detta resultat skiljer sig 

från de andra grupperna. Inget samband påvisades för en ökad risk för lägre födelsevikt hos 

de barn födda av kvinnor som behandlats med SSRI (OR, 0.86; 95 % KI, 0.74 – 0.99) jämfört 

med referensgruppen. 

Studie 6 jämförde kvinnor med depression som behandlats med SSRI under graviditeten med 

kvinnor som var deprimerade och inte behandlats med SSRI, samt med kvinnor som inte var 

deprimerade (referens). Resultaten påvisade en liten riskökning för att föda prematurt hos 

kvinnor som behandlats med SSRI under hela graviditeten (OR, 1.45; 95 % KI, 1.31 – 1.61) 

och hos kvinnor som inte behandlades med SSRI (OR, 1.07; 95 % KI, 1.07 – 1.60) jämfört 

med referensgruppen. Efter att ha sammanställt en syskonanalys (inkl. närmsta familjen) 

påvisades fortfarande en liten riskökning, inte tillräckligt högt för att se en association, mellan 

SSRI exponering och en ökad risk för prematuritet (OR, 1.36; 95 % KI, 0.77 – 2.42) jämfört 

med referensgruppen. Det breda KI värdet speglar en osäkerhet i resultatet (Malmquist, J., 

2002) och kan bero på låg power. Ingen association påvisades mellan SSRI exponering och 

låg födelsevikt (populationsanalys OR, -0.01; 95 % KI, -0.04 till 0.02), (syskonanalys OR, 

0.05; 95 % KI, -0.05 till 0.14). 

 

 

 

Associationen mellan maternal SSRI exponering och ökad risk för prematuritet och låg 

neonatal födelsevikt  

 

 

Samtliga studier visar på olika associationer mellan maternal SSRI exponering och en ökad 

risk för prematuritet och låg födelsevikt hos barnet. Resultaten visar på en osäkerhet vad 

utfallen kan bero på, vilket kan tyda på att ämnet fortfarande är av okänd mark. Dels på grund 

av att det inte finns dos i beaktande och dels för att specifika SSRI preparat inte är uppdelade i 

grupper. Utfallen kan bero på andra underliggande faktorer än SSRI preparaten som t.ex. 

sociala aspekter, depression och potentiella confounders, samt lågt antal deltagare i studierna. 

Hormonförändringar under graviditeten kan vara en trolig faktor (Johansson, M., 2014), 

(Läkemedelsboken – ångest och oro, 2015), (Vårdguiden 1177, 2016) eller att mamman 

kanske bär på en genetik som är kopplad till lägre födelsevikt eller depression (Viktorin, A., 

et al., 2016).   
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Prematuritet 

 

 

Majoriteten av studierna (1,2,3,4 och 6) såg en riskökning för prematuritet hos kvinnor som 

behandlats med SSRI under hela graviditeten. Två av studierna (2 och 6) visade att 

riskökningen inte var statistisk hög och två studier (4 och 5) såg även en ökad risk för 

prematuritet hos de kvinnor som var deprimerade men inte behandlats med SSRI.  

Studien ”Neonate Characteristics After Maternal Use of Antidepressants in Late Pregnancy” 

publicerad av Bengt Källén, undersöker om SSRI preparat kan vara en bidragande faktor till 

prematuritet. Resultatet från studien visade en liten riskökning för prematur födelse (OR, 

1.28; 95 % KI, 0.57 – 2.67). Nackdelar med studien var att > 40 % av kvinnorna inte 

rapporterat in exakt tid för SSRI intag. Även om läkemedelsuttagen registreras finns det en 

osäkerhet om kvinnorna har intagit sin medicin, vilket leder till att resultatet kan påverkas.  

En annan studie Selective serotonin reuptake inhibitors and adverse pregnancy outcomes 

publicerad av Wen SW., et al., (2006) inkluderade 927 kvinnor som behandlats med SSRI 

under graviditeten. Dessa kvinnor jämfördes med 3878 kvinnor som inte behandlats med 

SSRI. Resultatet påvisade en riskökning för prematuritet (OR, 1.57; 95 % CI, 1.28, 1.92) och 

låg födelsevikt (OR, 1.58; 95 % CI, 1.19, 2.11) hos de kvinnor med SSRI exponering.  

Dessa två studier visade en liten riskökning och oddskvoter (OR) lika studie 2 och 6 i det här 

arbetet. Resultatet från studie 2 och 6 påvisade ingen association mellan SSRI och en 

riskökning för prematuritet.  

 

 

 

Låg neonatal födelsevikt 
 

 

Majoriteten av studierna (1,3,4,5 och 6) såg ingen association mellan maternal SSRI 

exponering och låg neonatal födelsevikt. Den lilla ökning som sågs i studie 3 och 6 var inte 

signifikant och kan mer troligt vara en effekt av andra faktorer (Marroun. H., et al., 2012), 

(Viktorin, A., et al., 2016).  Oberlander, T., et al., (2006), en observationsstudie som 

undersökte associationen mellan maternal SSRI exponering med neonatal födelsevikt visade 

att kvinnor som behandlades med SSRI under graviditeten led av allvarligare 

depressionssymtom jämfört med kvinnor som var deprimerade men inte behandlades med 

SSRI under graviditeten. Resultatet påvisade att det fanns en association mellan låg 

födelsevikt (< 2500 gram) och maternal SSRI exponering. Bengt Källén studie ”Neonate 

Characteristics After Maternal Use of Antidepressants in Late Pregnancy” (som nämnt i 

avsnitt prematuritet) undersökte även om maternal SSRI exponering kan vara en bidragande 

faktor till låg neonatal födelsevikt. Resultatet från studien påvisade en liten riskökning för låg 

födelsevikt OR, 1.44; (95 % KI, 0.40 - 4.24). Studiens oddskvoter är likt studie 3. Studie 3 

påvisade inte en association mellan SSRI exponering och låg födelsevikt. 

 

 

 

SSRI under graviditeten 
 

 

Marroun. H., et al., (2012) skriver att SSRI preparat kan ha direkt effekt på den fetala 

hjärnutvecklingen eftersom serotonin har en avgörande roll i den prenatala hjärnutvecklingen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wen%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16580283
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Två studier publicerat av Heikkinen, T., et al., (2002), samt Hendrick, V., et al., (2003) 

undersökte om SSRI koncentrationer kan överföras till fostret via placentan. Resultatet visade 

att SSRI och dess metaboliter kan överföras till placentan vid maternal exponering av SSRI. 

Upp till 72 % av moderns SSRI koncentrationer upptäcktes i navelsträngsblodet med ratio 

mellan 0.29 och 0.89 (Heikkine, T., et al., 2002), (Hendrick, V., et al., 2003). Detta innebär att 

den koncentration läkemedel som finns i mammans blod även kommer att finnas i fostrets 

blod (Läkemedelsboken – sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning, 2015). Om 

det har effekt på den neonatala födelsevikten eller ökad risk för prematuritet är inte fastställt 

(Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015). Svenska medicinska 

födelseregistret (MBR) har registrerat 23 395 (2013) barn som fötts av kvinnor som 

behandlats med SSRI preparat i graviditetens första trimester. Av dessa barn föddes 7.1 % 

prematurt vilket är en liten ökning jämfört med det förväntade värdet 6.2 % för prematura 

barn (Janusinfo – Läkemedel och fosterpåverkan, 2016). TCA, SSRI och SNRI:s effekter 

under graviditeten undersöktes i en annan studie med hjälp av MBR (Reis, M., et al., 2010). 

Majoriteten av kvinnorna som medverkade i den studien behandlades i tidig graviditet med 

citalopram (i första hand), sen sertralin, fluoxetin och paroxetin. I sen graviditet behandlades 

majoriteten av kvinnorna med sertralin (i första hand), sedan citalopram, fluoxetin och 

paroxetin (Reis, M., et al., 2010). Uppgifter visar att teratogenicitet inte finns, förutom hos 

fluoxetin och paroxetin där en liten riskökning finns för att fostret kan utveckla 

hjärtmissbildning (Läkemedelsverket – Farmakoterapi vid ångest, 2006),(Läkemedelsboken - 

graviditet och psykisk sjukdom, 2015). Generellt kan det nyfödda barnet få kortvariga och 

övergående besvär t.ex. skrikighet och sömnbesvär om kvinnan medicinerats med SSRI under 

den sista trimestern (Läkemedelsverket, 2006). SSRI preparat har inte visats ge några 

psykiska eller kognitiva besvär hos barnet (Läkemedelsverket – Farmakoterapi vid ångest, 

2006). Behandling med SSRI preparat under graviditeten är erfarenhetsmässigt begränsad, 

speciellt nyare preparat som escitalopram (Läkemedelsverket – Farmakoterapi vid ångest, 

2006). Eventuella risker på barnet måste ordentligt övervägas med moderns psykiska tillstånd. 

De kvinnor som behandlas med SSRI preparat före graviditeten, ska dock inte avsluta sin 

behandling utan att rådfråga läkare eftersom risken för återfall blir större (Läkemedelsverket, 

2006).  På grund av oklarheten och begränsat med studier bör minsta möjliga dos så långt det 

är möjligt rekommenderas under den sista trimestern för att undgå eventuella påverkan på 

CNS hos spädbarnet (Läkemedelsboken - graviditet och psykisk sjukdom, 2015).   

 

 

 

Depression som bidragande faktor  
 

 

Depression kan vara en bidragande faktor till prematur födelse eftersom depression kan 

påverka placentans funktion och dess hormonnivåer (Li, D., et al., 2008). Detta beror på att 

stress aktiverar HPA axeln (Yonkers, K., 2014), (Socialstyrelsen, 2014) vilket kan bidra till 

högre risk att föda prematurt (Li, D., et al., 2008).  

Fler studier visar att de kvinnor som lider av maternal depression och som inte behandlas i 

graviditeten har en ökad risk att föda prematura barn samt SGA barn (small for gestational 

age), vilket även studie 5 Malm, H., et al., 2015 visar. Detta kan bero på en förhöjd 

kortisolhalt orsakad av en ökad stressnivå hos mamman (Spigset, O., et al., 2004).  

En kohortstudie från Frankrike (Dayan, J., et al., 2002) och en prospektiv studie från 

Baltimore (Orr, S., et al., 2002) visade att depressionen kan vara en avgörande faktor för 

spontan prematur födelse. Dayan, J., et al., (2002) och Orr, S, (2002) undersökte associationen 

mellan antenatal depression och prematur födelse. Båda studierna fann en association mellan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heikkine%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12269673
http://ajp.psychiatryonline.org/author/Hendrick%2C+Victoria
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heikkine%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12269673
http://ajp.psychiatryonline.org/author/Hendrick%2C+Victoria
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depression och prematur födelse. I studie 3 (Marroun. H., et al., 2012) påvisades att kvinnor 

som behandlades med SSRI hade lägre depressionssymtom jämfört med de kvinnor med 

depressiva symtom som inte behandlats med SSRI. Tre av studierna (3,4 och 6) i det här 

arbetet såg en association mellan prematuritet och de kvinnor som inte behandlades med SSRI 

men var deprimerade. Dessa resultat visar att utfallen ökad risk för prematuritet och lägre 

födelsevikt kan bero på depressionen och inte SSRI preparaten, men det är fortfarande oklart. 

I studie 5 (Malm, H., et al., 2015) påvisades att riskökningen för att föda prematurt var högre 

hos de kvinnor som behandlats med SSRI i andra-/ eller tredje trimestern jämfört med de 

kvinnor som endast behandlats med SSRI under första trimestern. Resultatet från studie 5 kan 

bero på obehandlad depression som leder till förhöjda kortisolhalter som i sin tur har en 

negativ påverkan på fostrets tillväxt och näringsintag från placentan, vilket kan bidra till 

prematuritet (Reis, M., 2010), (Spigset, O., et al., 2004).  

 

 

 

Andra bidragande faktorer 
 

 

I studie 1 (Lund. N., et al., 2009) rökte kvinnorna mer som behandlats med selektiva serotonin 

återupptagshämmare hela graviditeten jämfört med de andra grupperna. Rökning är allmänt 

känt inte bra för fosterutvecklingen och är oftast vanligare hos kvinnor som är nedstämda eller 

lider av depression jämfört med glada och friska kvinnor (Reis, M., 2010). I studie 2 (Toh. S., 

et al., 2009) hade en stor andel av kvinnorna som behandlats med SSRI, preeklampsi 

(havandeskapsförgiftning) och högt blodtryck, samt att många behandlades med andra 

psykoterapeutiska läkemedel. I studie 4 (Wisner. K., et al., 2015) visades de kvinnor som 

behandlats med SSRI att vara lite äldre (> 31 år) jämfört med de som inte behandlats med 

SSRI (< 31 år). Alla dessa faktorer kan bidra till ökad risk för prematuritet och låg födelsevikt 

(http://prematurmirakel.se/om-prematura-barn/),( Reis, M., 2010).  

 

 

 

Metodaspekter 

 

 

De vetenskapliga studier som valts till denna litteraturstudie var under 10 år. Även om 

studie1,2,3 och 4 hade ett lågt antal deltagare så inkluderades dessa eftersom effekterna som 

efterfrågas i detta arbete inkluderades i de studierna. Det kan vara svårt att få till stora grupper 

i observationsstudier som är jämförbara med varandra, detta gör det svårare att kontrollera 

tänkbara skillnader (Rosén, M., et al., 2008). Större grupper hade varit en fördel dels för att få 

bättre resultat (oddskvoter och riskkvoter) och dels för att inkludera olika SSRI grupper, samt 

inkludera grupperna efter depressionens svårighetsgrad och symtom. Det hade varit bra att 

veta vilka doser kvinnorna behandlades med eftersom alla SSRI preparat har olika hastigheter 

i upptag och kinetik. Vid kortidsbehandlingar kan det vara till stor betydelse vilken 

passagemetabolism läkemedlet har. Vid långtidsbehandlingar t.ex. vid långvarig depression 

kommer mammans läkemedelskoncentrationer i blodet att till slut nå jämvikt med fostrets 

blod (Läkemedelsboken – sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning, 2015). 

Uppgifter om depressionssymtom kunde ha gett en bättre förståelse för associationen mellan 

SSRI exponering under graviditeten och de neonatala utfall som undersöks. Studie 3 och 6 

anser att det behövs fler studier som är relaterade till långtidsbehandling. Enligt studie 4 

behövs det större prospektiva studier för att utvärdera SSRI preparatens effekter och studie 6 

http://prematurmirakel.se/om-prematura-barn/
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menar att det behövs fler studier som innehåller genetisk uppbyggd design.   
 

 

 

SLUTSATS 

 

 

Den här litteraturstudiens syfte var att undersöka om det finns någon association mellan SSRI 

exponering under graviditeten med ökad risk för prematur födelse och låg födelsevikt hos 

barnet. Alla studier utom studie 5 påvisade en riskökning för prematuritet vid maternal 

exponering av SSRI. Samtliga studier visade att det fanns en ökad risk för prematuritet hos 

mödrar som var deprimerade men inte behandlades med SSRI preparat. Efter analysjustering 

med potentiella confounders påvisades ingen statistisk signifikans i studie 2. Ingen större 

statistisk signifikant riskökning påvisades för låg neonatal födelsevikt vid maternal SSRI 

exponering i studie 1 och 3. Den lilla ökning som påvisades i studie 3 och 6 kan bland annat 

bero på kortare gestationsålder.  

Slutsatsen som kan dras från det här arbetet är att detta är ett intressant men känsligt ämne då 

det handlar om effekter på ett ofött barn. Studierna visar på olika associationer, vilket kanske 

tyder på att det inte finns någon association. Underliggande faktorer som depression eller 

genetik kan vara de bidragande faktorerna till resultatet. På grund av att det är oklart och det 

är ett känsligt ämne ska ett noggrant övervägande mellan nytta och risk beaktas innan man ger 

SSRI till gravida kvinnor. Det vore intressant att se i framtida forskning större studier med 

specifika doser och specifika SSRI preparat för att klargöra associationen mellan exponering 

av SSRI under graviditeten med ökad risk för prematur födelse och låg födelsevikt hos 

spädbarnet. 
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