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Psykiska sjukdomar perinatalt (%)
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Depression

Förekomst:•
10– -15% (3-7% måttlig/svår) 
Debut ofta under graviditet eller inom – 3 mån 
efter förlossning

Riskfaktorer:•
Tidigare svår depression –  40% återfall
Utsättning SSRI –  68% återfall
Depression, ångest under graviditet ökar risk för –
postpartum depression

Howard et al. 2014, Yonkers et al. 2011, Chaudron et al. 2013



Depression - diagnostik

Aptitstörning • samma förekomst deprimerad/icke-
deprimerad (Kammerer et al. 2009)

Sömnstörning fysiologisk/patologisk•
Hypothyreos• , bäckensmärta, anemi kan orsaka 
nedstämdhet

Självuppfattning av besvär•
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Bipolär sjukdom

Svängande stämningsläge, friska perioder•
Depression + Mani/• Hypomani (=Bipolär I/Bipolär II)

Förekomst • 1-2%, livslång sjukdom, stark ärftlighet
Hög återfallsrisk •

25– % under graviditet
50– -80% återfall inom 6 månader efter förlossning 
(10-20% mani, psykos)

Utsättning av behandling, biotillgänglighet•
Utsättning Litium –  50-75% återfall

Viguera et al. 2000, Viguera et al. 2005



Risker vid bipolär sjukdom

Bristande omvårdnad/interaktion•
Suicidrisk• – flera gånger högre än vid andra 
depressioner, utvidgad suicid
Psykosrisk• – amningspsykos = postpartumpsykos

Högriskgraviditet•
Mor behandlat eller obehandlat: – 50% ökad risk 
prematur förlossning
Mor obehandlat: barn låg födelsevikt, mindre –
huvudomfång, hypoglykemi

McCabe et al. 2007



Postpartum psykos

1-2/1000
Dag 1-3 > 3-14 (> 1 månad > 6 mån)

Snabb debut
Sinnesstämning • svängande (eufori/ångest) eller manisk (stark 
uppvarvad) eller depressiv (stark nedstämd)
Affektlabilitet •
Agitation•
Förvirring•
Hallucinationer•
Vanföreställning (kring barnet, religiös/mystisk, skuld• )

Kan pendla snabbt mellan agitation och klarhet 



Riskfaktorer för postpartum psykos

80• % relaterad till affektiv sjukdom 
Bipolär • sjukdom 

25– -70% ökad risk för psykos
Bipolär – sjd och familjeanamnes på pp 74%

Psykossjukdom (särskilt • schizoaffektiv sjukdom) 20-50%

Tidigare • postpartumpsykos  57%

Psykiatrisk nödfall: kräver  urakuta insatser (OBS! växlande 
symtombild)

Dean & Kendell 1981, Oates & Cantwell 2011, Bonari 2005, Viguera 2005,Viguera 2000 



Psykossjukdom

Funktionspåverkan•
Omvårdnad/interaktion – med barnet
Stresskänslig–

Ökad • risk graviditetskomplikationer och barnpåverkan –
högrisk graviditet

Tillväxthämning–
Prematur förlossning–
Intrauterin– fosterdöd, neonatala dödsfall
Allmän hälsa och – rökning
KOL, diabetes, övervikt, blodtryck, hjärtkärl–

Nilsson et al. 2002



Normal oro (föräldraskap, kring foster/barn)•
Stark oro/ångest: • fosterpåverkan, funktionspåverkan
Stor samsjuklighet med depression, andra •
ångestsjukdomar, missbruk

När ångest finns dagligen och stör vardagen krävs 
psykiatrisk bedömning och behandling

Ångestsyndrom
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Livshotande händelse•
Återupplevande av traumat (minnen, mardrömmar)–
Undvikande av situationer som påminner–
Överspändhet, vaksamhet, sömnbesvär–

Förekomst• : 2-7%
Förlossningstrauma: • 1,5%
Ångest & Depression under grav ökar risk PTSD •
postpartum

Återaktivering • sexuell traumatisering
Svårigheter mor• -barn relation

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

SLL vårdprogram graviditet och spädbarnsperiod, Howard et al. 2014



Tvångssyndrom (OCD)

Postpartum• : 2,7-3,9%. Ofta debut perinatalt
Skamligt, ej spontan berättelse•

Tvångstankar • (t ex bakterier, skada barn med kniv)
Återkommande påträngande –
Ångest för – katastrofalt beteende 
Upplevs – som meningslösa, jagfrämmande, inkräktande

Tvångshandlingar/Ritualer (t ex tvätta, låsa in knivar)•
Undvikande – beteende

Egodyston• /egosynton (depression, psykos)

SLL vårdprogram graviditet och spädbarnsperiod



Suicidalitet

Ca. • 25% av mödradödsfall under grav och första året
70 • gånger ökad s-risk under första året efter inneliggande 
psykiatrisk vård efter förlossning 

Viktigaste • riskfaktor: tidigare s-försök
Hög risk: • postpartum psykos, psykos, svår depression
Även vid lindrigare psykisk sjukdom•
Risk utvidgad suicid•

Grunewald et al. 2008, Appleby 1998, Cantwell et al. 2011



Risk vid obehandlat sjukdom - moder

• Alkohol, nikotin
Sociala • konsekvenser (arbete, relationer)
Sköta kroppslig • hälsa

Bristande • samspel mor och barn
Nedsatt omsorgsförmåga•
Amningsproblem•

Risk • suicid/utvidgad suicid
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Prematuritet• , låg födelsevikt 
• Placentaperfusion, fetal stressystem pga ångest?

Uppfödningssvårigheter•
Anknytning•
Mindre grad vaccination, säkerhet (t ex bilstolar)•

Långtidsuppföljning ökad risk för sömnstörning, impulsivitet, •
hyperaktivitet, ångest, depression, kognitiva besvär, 
beteendestörningar

Risk vid obehandlat sjukdom - fetus och barn

Grzeskowiak et al. 2015, Sockol et al. 2015, Plant et. al 2015, Brockington et 
al. 2006, Grace et al. 2003 



Still Face Paradigm
Tronick, E., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). 
Infants response to entrapment between contradictory messages in 
face-to-face interaction. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 17, 1–13. 

Filmvisning med tillåtelse av Ed Tronick, developmental psychologist, University of
Massachusetts





Behandling vid psykisk sjukdom

DIAGNOS – SVÅRIGHETSGRAD – EVIDENS

Fysisk aktivitet•
Regelbunda• livsvanor/Mat/Sömn
Social avlastning, sjukskrivning mor = föräldraledig far•
Stödsamtal•
Psykoterapi•
Farmaka •
Vid svårare fall sluten psykiatrisk vård, LPT (tvångsvård •
och övervak), ECT (el-behandling) 



Läkemedelsbehandling 
– vem och hur?

Rätt • till evidensbaserad behandling

Behandling • påverkar fostret/barnet



Läkemedelsbehandling 
– vem och hur?

Rätt • till evidensbaserad behandling
Vilken effekt har behandling?–
Vilken evidens finns det– ?
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Syften av psykofarmaka
Behandla till symtomfrihet1.
Förebygga återfall 2.
Symtomlindring3.
Suicidprevention4.



Effekter av psykofarmakologiska
behandlingar

Akut behandling • och återfallsprevention vid 
schizofreni, bipolär sjukdom och depression: 
NNT 2-7

Behandling • av hypertoni för att undvika stroke: 
NNT 25-100
Behandling för att undvika astma attack: •
NNT 9

Leucht et al. 2012



Avsaknad av evidens?
RCT • ovanliga – observationella studier svår tolkade

• ”Likely to be beneficial”: fluoxetine, paroxetine, sertraline, 
antidepressants other than SSRI (BMJ Clinical evidence 2014)

Även psykoterapi RCT låg kvalitet enligt GRADE•

Osannolikt att behandlingsmetoder som har evidens för •
kvinnor som ej gravid eller postpartum inte skulle 
fungera

 Evidensbaserad individuell Risk-Nytto-Analys



Behandlingshinder i klinisk vardag

Psykoterapi: • "hinns inte med innan förlossning", "går ej att ha utan 
barnpassning", "ej under graviditet ”

Icke• -evidensbaserad råd:
”sätt ut med en gång!”
”trappa ner inför förlossning”
”det går aldrig att amma”
”ta 0,5 tablett v.a. dag"

• ”Information + lugnande besked + uppmaning att fortsätta 
behandlingen” under graviditet (Bonari et al. 2005)

15% slutade med SSRI
1% slutade med antibiotika



Behandling – vem och hur?
Rätt till evidensbaserad •
behandling

Behandling • påverkar 
fostret/barnet
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Farmakologisk behandling -
påverkan foster/barn

Missbildningar•

Hjärnans • utveckling 

Påverkan • på det nyfödda barnet

Påverkan • på barnets utveckling på lång sikt



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etapas-embarazo_1-1024x535.jpg

mens

CNS utveckling

Hjärtutveckling

CNS utveckling pågår under hela graviditeten och 
barndomen. 



Ref : Gale Encyclopedia of Medicine, 2002

The cause of structural birth 
defects



Kliniska Situationer – Risk-Nytto
Analys och behandlingsval



Risk icke-behandling
Risk • sjukdomssymtom
Aktuell och återfallsrisk•
Barnpåverkan•

Risk behandling
Missbildning•
Barnpåverkan på kort sikt•
Barnpåverkan på lång sikt•

Behandlingsindikation
Sjukdomens art och grad & Sekundära risker 
Behandlingsevidens
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Diagnos•
Sjukhistoria•
Ärftlighet•

Lågriskpatient : försök långsam utsättning och observation
- Stabil under lång tid
- Inga tidigare snabba/allvarliga återinsjuknanden

 Högriskpatient: rekommenderas fortsättning
- Instabil sjukdom
- Anamnes svåra skov/snabba återinsjuknanden vid tidigare 

utsättningsförsök
 Mellanriskpatient: utsättning före grav, återinsättning efter första 

trimester

Aktuell symtombild•
Social situation och nätverk•
Sekundära risker (näring, missbruk,•
ångest, sömnstörning, suicid)



Risk-nytto-analys: När?

Helst innan graviditet•
Beroende på graviditetslängd och amning•



Psykofarmaka

Antidepressiva läkemedel: 1. Depression, ångest

Litium2.
Antiepileptika3.
Neuroleptika4. : Psykossjukdom

Centralstimulantia: 5. ADHD

Sömnmedel 6. och Ångestdämpande

Bipolär sjukdom



Dorotea och Linda – graviditet: 
läkemedelsbehandling?

DOROTEA, 28 år, grav. v. 25

Socialt: Stabil situation, gift, 2 barn

Anamnes: postpartumdepression x2 
(HSL vård). Effekt efter byte från 
sertralin till paroxetin.

Aktuell graviditet: Har slutat vid pos
grav test. Ångest, nedstämdhet, 
sömnbesvär. Uppfyller kriterier för 
måttlig depression



Dorotea och Linda – graviditet: 
läkemedelsbehandling?

DOROTEA, 28 år, grav. v. 25

Socialt: Stabil situation, gift, 2 barn

Anamnes: postpartumdepression x2 
(HSL vård/nära s-försök). Effekt efter 
byte från sertralin till paroxetin.

Aktuell graviditet: Har slutat vid pos
grav test. Ångest, nedstämdhet, 
sömnbesvär. Uppfyller kriterier för 
måttlig depression

LINDA, 25 år, grav. v. 8

Socialt: Ensamstående, första 
graviditet, a-sökande

Anamnes: 4 år sedan fluoxetin pga
lindrig depression/panikångest. Ej 
vågat sätta ut behandlingen. Vid 
utsättningsförsök ångest och åter 
börjat efter 1 vecka, står kvar på SSRI.

Aktuell graviditet: Mår bra, ej 
depression, oro för förlossning



ANTIDEPRESSIVA

Risk missbildning ytterst låg • (undvik paroxetin, ev fluoxetin) 
Huybrechts– et al 2014: ej ökad risk vid kontroll depression

Venlafaxin• , Mirtazapin: forskning tyder inte på ökad 
missbildningrisk
TCA: låg risk missbildning (f u • klomipramin)
Bristfällig dokumentation för nyare preparat. • Inga skäl att 
avbryta graviditet

Insättning efter förlossning minskad risk återfall (Kim et al. • 2015)

Reis & Källén  2010, Jimenez-Solem 2012, Nordeng 2012, Kieler 2012, Gentile 2010, Sanz 2005, Chambers 2006, 
Oberlander 2008, Reis&Källen 2010, Malm 2015, Reefhuis 2015, Wemakour 2015, Huybrechts 2014



ANTIDEPRESSIVA

Lätt ökad risk neonatal påverkan vid behandling efter v. • 20 
(större risk paroxetin)

Prematuritet (– 1/2 vecka) och låg födelsevikt (74 gram – ej 
jämfört depression som kontrollgrupp)

– Neonatala adaptationsstörningar (sprittighet, skrikighet, 
matningssvårigheter, hypotoni, kramper). 

Svår abstinens • 3%
13• % neonatalvård OR 1,6 (95% CI 1,5-1,8)

Berle 2011, Davanzo 2011, Nielsen 2012, Berle 2011, Davanzo 2011, Nielsen 2012, Forsberg 2014, Nörby 2016



PPHN –pulmonell persisterande hypertoni hos 
det nyfödde

OR= • 1,1 (95%CI 0.94-1.21) (kontroll depressionsrelaterade 
confounder)

• <50% av PPHN pga läkemedel
SSRI• -exponerade barn med PPHN hade mindre svår sjukdom

I • praktiken är risken på individnivå låg (förekomst 2/1000)

Kieler et al. 2012, Winbladh 2015 (SNQ), Huybrechts 2015



ANTIDEPRESSIVA
Amning:•

Sertralin– (och paroxetin) har lägst penetrans till bröstmjölk
Venlafaxin– , fluoxetin hög övergång
Flesta TCA kompatibel med amning–
Amning avråds för prematura barn (<– 37 graviditets veckor)
Biverkningarna subtila och – ospecifika

Sannolikt • inga hållpunkter för negativa långtidseffekter, svårt att särskilja 
effekt av sjukdom kontra behandling

Ej ökad risk – autism spektrum störningar och ADHD efter exponering 
för SSRI under första trimestern

Berle 2011, Davanzo 2011, Nielsen 2012, Berle 2011, Davanzo 2011, Nielsen 2012, Ayesha 2017



1. ANTIDEPRESSIVA
Låga risker under graviditet •
och amning
Sertralin• (och paroxetin) har 
lägst penetrans till 
bröstmjölk
Inga hållpunkter negativ •
långtidsutveckling

Risk för mor, foster barn vid •
sjukdom
Hög risk för • återinsjuknande 
– avsluta ej behandling pga
graviditet eller amning!

Risk behandling Risk icke-behandling

©Mia Bendix



1. ANTIDEPRESSIVA
Låga risker under graviditet •
och amning

Ytterst låg risk missbildning•
Lätt ökad risk neonatal •
påverkan (oftast milda 
symtom)

Sertralin• (och paroxetin) har 
lägst penetrans till 
bröstmjölk
Inga hållpunkter negativ •
långtidsutveckling

Risk för mor, foster barn vid •
sjukdom
Hög risk för •
återinsjuknande– avsluta ej 
behandling pga graviditet 
eller amning!

Graviditet: undvik om möjligt paroxetin, fluoxetin
och klomipramin i tidig graviditet

Postpartum:
Vid symtom hos barnet: koncentration. 
Försiktighet fluoxetin

DÅLIG kunskap avseende nya preparat: undvik!!



Dorotea– graviditet: 
läkemedelsbehandling?

DOROTEA, 28 år, grav. v. 25

Anamnes: postpartumdepression x2 
(HSL vård/nära s-försök). Effekt efter 
byte från sertralin till paroxetin.

Aktuell graviditet: måttlig depression

Adekvata kliniska doser•
Ev• dosökning under senare delen 
av graviditeten

Ökad volym och –
metabolisering sista trimester
Provtagning – baseline

Sänk inte dosen före • partus, men 
efter partus ev åter till pre-gravid 
dosering
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Linda – graviditet: 
läkemedelsbehandling?

LINDA, 25 år, grav. v. 8

Socialt: Ensamstående, första 
graviditet, a-sökande

Anamnes: 4 år sedan insatt på 
fluoxetin pga lindrig depression och 
panikångest. Utsättningssymtom

Aktuell graviditet: Mår bra, ej 
depression, oro för förlossning

Utsättningsförsök & tät •
uppföljning
Psykosocialt stöd•
Förlossningsångest•
Uppföljning efter förlossning•
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Hanna, 35 år, BP1 - graviditetsönskan

Gift, social stabil, arbetar heltid•
Tidigare flera maniska episoder • – LPT vård
Står på litium och valproat • – stabil sedan dess
Syster med • postpartum psykos



Hanna, 35 år, BP1 – barnönskan

Diagnos•
Sjukhistoria•
Ärftlighet•

Aktuell symtombild•
Social situation och nätverk•
Sekundära • risker (näring, missbruk,

ångest, sömnstörning, suicid)

Behandlingsindikation  Sjukdomens art och grad, 
behandlingsevidens

Högriskpatient (Mellanriskpatient) 
Risk för barnpåverkan:  sjukdom 

Risk för barnpåverkan: LM



LITIUM

Stark evidens för skydd mot återinsjuknanden under •
graviditet och postpartum inkl psykos, suicidalitet
Bipolär • I eller tidigare postpartum psykos bör rekommenderas 
behandling under graviditet eller insättning 24-48 timmar 
postpartum

Graviditet:
Hjärtmissbildning riskökning • 0-7 ggr  ultraljud i vecka 16-18
Regelbunden kontroll s• -Litium under graviditet samt TSH
Ökad • risk för intoxikation: preeklampsi, polyhydramnios

Oates & Cantwell 2011, Bonari 2005, Viguera 2005,Viguera 2000, Gentile 2012, Viguera 2000, Viguera 2002, Nguen
2009, Jacoby 2008, Cohen 1994, Reis&Källen 2008, Newport 2005



LITIUM

Förlossning/BB:
Risk • för höga värden hos mor och barn i samband med 
förlossning Läkemedelsuppehåll under pågående AKTIV 
förlossningsarbete
Återinsätt i lägre dos. Undvik • dehydrering vid partus. 
Ej • bromokriptin eller kabergolin– psykosrisk! Obs NSAID
Barnläkare: extrakontroll av barnet på • BB

Barnkomplikationer: hypotoni, • nefrogen diabetes 
insipidus, hypotyreos, floppy infant syndrom korrelerad 
höga litium nivåer

Oates & Cantwell 2011, Bonari 2005, Viguera 2005,Viguera 2000, Gentile 2012, Viguera 2000, Viguera 2002, Nguen
2009, Jacoby 2008, Cohen 1994, Reis&Källen 2008, Newport 2005



LITIUM

Barnuppföljning:
Inga • belägg för negativ långtidsutveckling
Amning rekommenderas vanligen inte. • Höga 
plasmakoncentrationer hos ammade barn
Utvalda fall kan amma efter samråd barnläkare och psykiater•

observera barnet (letargi, dålig viktuppgång och –
dehydrering) och plasmakoncentration

Ej • amning prematura barn

Oates & Cantwell 2011, Bonari 2005, Viguera 2005,Viguera 2000, Gentile 2012, Viguera 2000, Viguera 2002, Nguen
2009, Jacoby 2008, Cohen 1994, Reis&Källen 2008, Newport 2005



2. LITIUM
Viss ökad risk •
hjärtmissbildning
Risk påverkan mor och barn •
under förlossning om höga 
värden
Hög övergång i bröstmjölk•
Inga hållpunkter negativ •
långtidsutveckling

Hög risk för mor och barn •
vid sjukdom

Bipolär sjukdom, – postpartum
psykos

Hög risk för återinsjuknande•

Risk behandling Risk icke-behandling
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2. LITIUM

Behandling och skydd för återinsjuknande 
Skydd postpartumpsykos
Skydd suicidalitet

Graviditet:
S-litium var 4:e v, från grav v. 36 varje vecka
kontroll TSH
ultraljud v.18-20
Preeklampsi, hydramnios: överväg sänkt dos

Förlossning: undvik dehydrering och höga värden, 
dossänkning postpartum
OBS! bromokriptin, kabergolin, NSAID



2. LITIUM
Viss ökad risk •
hjärtmissbildning
Risk påverkan mor och barn •
under förlossning om höga 
värden
Hög övergång i bröstmjölk•
Inga hållpunkter negativ •
långtidsutveckling

Barn:
Barnläkarbedömning BB•
Amning brukar • avrådas

Om • amning: 
Barnläkarbedömning innan•
Uppföljning•
Provtagning •
Information (• dehydrering, toxiska symtom: 
kräkning, diarré, feber)

(se vårdprogram s. 61)



ANTIEPILEPTIKA

Ökad risk missbildningar/dosberoende•
Risken skiljer sig mellan preparat (• 6-16%)

Lägst – för lamotrigin ffa <200mg
Folsyra – kan skydda (neuralrörsdefekter)
Valproat – ökad risk missbildning (bl a neuralrorsdefekt), kognitiv 
utveckling, undvik om möjligt
Karbamazepin– , viss risk hjärtanomali, neuralrorsdefekt

Polyfarmaci• bör undvikas
Fetal ekokardiografi v. • 18-20

Cunnigton 2011, Tomson 2011, Harden 2009, Tomson 2009, Meador 2008, janusinfo.se



ANTIEPILEPTIKA

Lamotrigin• : Passerar till bröstmjölk i hög grad (25%), 
begränsad förmåga elimination

Måttlig risk för fullgångna barnet– – samarbete med 
barnläkare
Moderns plasmakoncentration bör följas noga–
Barnet bör observeras – (sedering och hudsymtom),lm-
koncentration

Cunnigton 2011, Tomson 2011, Harden 2009, Tomson 2009, Meador 2008, janusinfo.se



3. ANTIEPILEPTIKA
Missbildningsrisk•

Skiljer sig mellan preparat•
Lägst • lamotrigin, högst 
valproat
Risk vid • Lyrica

Övergång mjölk•
Skiljer sig mellan preparat•
Hög för • lamotrigin

Risk för mor, foster barn vid •
sjukdom, återinsjuknande

HÖG RISK Bipolär sjukdom, –
epilepsi
LÅG RISK Generaliserad –
ångestsyndrom

Risk behandling Risk icke-behandling
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3. ANTIEPILEPTIKA
Missbildningsrisk•

Skiljer sig mellan preparat•
Lägst • lamotrigin, högst 
valproat
Risk vid • Lyrica

Övergång mjölk•
Skiljer sig mellan preparat•
Hög för • lamotrigin

Risk för mor, foster barn vid •
sjukdom, återinsjuknande

HÖG RISK Bipolär sjukdom, –
epilepsi
LÅG RISK Generaliserad –
ångestsyndrom

Behandling och skydd för 
återinsjuknande
Provtagning ffa lamotrigin
Ev dossänkning postpartum

Amning: Stor försiktighet 
lamotrigin, barnläkarkontakt, 
provtagning barn

SÄTT UT LYRICA under 
graviditet, måttlig risk 
amning



Hanna, 35 år, BPI - graviditetsönskan

Hög risk för mor, foster och barn vid sjukdom•
Litium och valproat • – god effekt/fosterpåverkan
Hög risk • postpartum psykos

Litium

Försök i möjligaste mån att undvika valproat? 
(anamnes) – neuroleptika? (karbamazepin?)



Patientfall Berta

Socialt: Stabil situation, gift, dotter 2 år
Aktuell postpartum: Remiss: ”tidigare psykos?”. Mår väl på BB. 

Ärftlighet: postpartum psykos, bipolär sjukdom I
Anamnes: Recidiverande depressioner. Strax efter förlossning 
första barnet hörselslingor, evt synfenomen. 

Behandling? Vårdplanering?



Patientfall Berta

Behandling: 
Olanzapin (neuroleptikum) 5-15 mg
sömnprioritering, avlastning
Ammar

Uppföljning postpartum: 
Mycket tät uppföljning. 
Initierar utredning på affektiva mottagning. 
Tvångsvård pga manisk/psykotisk skov efter 3 månader



Akut behandling postpartum
(mani, agiterad psykos)

ECT vanligen god, snabb effekt: förstahand•
Litium, • neuroleptika, antiepileptika

Konservativ • nedläggning av amning cave! bromocriptin, kabergolin

Somatisk uppföljning (BT, temp, • hb, infektion, leverstatus, 
vätskeintag)
Atypisk bild/inga riskfaktorer:•
överväg CT (blödning, infarkt) – sent debuterande eklampsi?

Doucet 2011



Susanne gravid v. 28

Socialt: bor hos anhöriga, 4 barn (placerade)

Anamnes: Schizoaffektivt syndrom

Aktuell graviditet: Slutar med neuroleptika. Akut manisk psykos. 
LPT vård, bältesläggning

Behandling: Medicinering? Tvångsåtgärder? ECT? 
Vårdplanering?



NEUROLEPTIKA

Obehandlad psykossjukdom/bipolär sjukdom vanligen större •
risk än neuroleptikabehandling – hög indikation
Lätt • förhöjd risk för missbildningar, främst kardiovaskulära 
defekter

Låg risk – haloperidol, perfenazin.
Vissa studier rekommenderar riktad ultraljud vid –
haloperidol första trimester
Inga hållpunkter ökad risk – olanzapin, risperidon, quetiapin
(mindre erfarenhet)

Ökad • risk för graviditetsdiabetes  Följ BMI och 
blodsocker

Wisner 2007, Nilsson 2002, Reis & Källen 2008, Bodén 2012, Newport 2007



NEUROLEPTIKA
Risk • för övergående extrapyramidala biverkningar hos det 
nyfödda barnet 
Barnläkar• /neonatologkonsult innan förlossning
Avråda • amning

Om flera psykofarmaka eller när dosen ligger inom det –
högre intervallet 
prematura barn (under – 37+0 veckors graviditetstid)
Instabila kvinnor (observation barn)–

Wisner 2007, Nilsson 2002, Reis & Källen 2008, Bodén 2012, Newport 2007



Akut behandling graviditet 
(mani, agiterad psykos)

Bältesläggning: vänster sidoläge (• vena cava syndrom)
Peroral behandling•

olanzapin– , haloperidol, quetiapin, risperidal
prometazin– , oxazepam
litium – 0,8-0,9 mmol/L
Propavan, – zopiklon, nozinan

Parenteral behandling•
t ex – haloperidol, cisordinol acutard, olanzapin
Phenergan– , diazepam, lorazepam
Minsta – möjliga polyfarmaci

Kontroll vätske• -, födointag, puls, BT
Samverkan (obstetrik, • neonatolog, anhöriga, socialtjänst)

SLL vårdprogram graviditet och spädbarnsperiod



ECT behandling graviditet
Samarbete psykiatri, obstetrik, neonatologi•
F r o m graviditetsvecka • 20:

Närhet till förlossningsavdelning, neonatologi–
Aspirationsrisk: strikt fasta midnatt, intubation–
Måttlig vänster sidoläge–
CTG övervakning (före/efter)–
Tillgänglig obstetrikjour–

SLL vårdprogram graviditet och spädbarnsperiod



4. NEUROLEPTIKA
Lätt förhöjd •
missbildningsrisk
Risk barnpåverkan •
förlossning
Övergång mjölk•

Skiljer sig mellan preparat•
Hjärnutveckling?•

Neurokognitiv• utveckling

Hög risk för mor, foster barn •
vid sjukdom

Bipolär sjukdom, –
psykossjukdom

Hög risk för återinsjuknande•

Risk behandling Risk icke-behandling

©Mia Bendix



4. NEUROLEPTIKA
Lätt förhöjd •
missbildningsrisk
Risk • barnpåverkan

Hög risk för mor, foster barn •
vid sjukdom

Amning brukar avrådas, om amning:

Frisk fullgånget barn
Stabil och väl uppknuten kvinna
Regelbunden kontakt barnläkare
Ej sova i samma säng

Vårdprogram s. 63



5. SÖMN & ÅNGEST
Ej ökad risk missbildning•
Abstinens nyfödd•

Bensodiazepiner• regelbunden
Imovane• , Stilnoct regelbunden

Övergång mjölk•
Okänd•
Nedbrytning • bensodiazepiner

Sömnbrist•
Hög risk: bipolär sjukdom–
Funktion vardag–

Höggradig ångest•
Påverkan foster–

Risk behandling Risk icke-behandling
©Mia Bendix



5. SÖMN & ÅNGEST

Graviditet:
Låg risk:• lergigan, (propavan)
Enstaka doser • imovane, zolpidem, låga och enstaka 
doser oxazepam ok
EJ regelbunden• bruk av bensodiazepiner

Postpartum:
Låg risk: enstaka doser lergigan, • zolpidem, imovane
Måttlig risk: Propavan, • diazepam (barnobs)
Amning avråds vid  regelbundet bruk

Läkemedelsverket, 27(6) 2016



Patientfall Sandra, 18 år

Socialt: utan stöd av familjen
Anamnes: Trassligt uppväxt, våld mot själv och andra, missbruk, 
självskada, intox, AUDIT inför grav 14. 
Ärftlighet: Beroende, suicid, bipolaritet

Diagnos: ADHD, bipolär sjukdom II
Aktuell graviditet: Hög ångest, sömnbesvär, irritabilitet. Slutar 
läkemedel, endast lergigan. Flyttar ihop med barnafar. Stöd av 
svärföräldrar, samverkansgrupp, aktiv socialtjänst

Uppföljning: Mår väl, glad över barnet, fungerande stöd



ADHD/ADD

Prevalens • 2-3% (20-30% vid missbruk)
Koncentration• , uppmärksamhet, överaktivitet, 
planeringsförmåga, impulskontroll
Sekundär • depression och ångest, risk missbruk
Sömnbesvär•
Stresskänslighet• /utbrändhet, ljudkänslighet

Kognitiva, emotionella problem, sociala svårigheter
Planera, passa tider–
Sköta arbete, hem, ekonomi–



6. ADHD-behandling
Bristfällig kunskap •
fosterskada
Amning:•

Låg risk till måttlig risk •
beroende på preparat

Sällan mycket svår sjukdom•
Psykopedagogiska • insatser, 
anpassad KBT
Stöd•
Samsjuklighet•

Risk behandling Risk icke-behandling

©Mia Bendix



Amning och psykofarmaka
Det går bra att amma vid behandling med de flesta 

preparat

Man rekommenderar inte amning:
Litium-
Lamotrigin-
Neuroleptika-
Regelbunden behandling ångest och sömnmedicinering-
Psykofarmaka & prematura barn-



Amning
Prolactin• , oxytocin frisättning minskar vid stress, 
depression
Depression föregår amningsproblem•
Tidigare • sexuella övergrepp
Stört sömnmönster, trötthet•

©Leonard Bendix



Amning
Helamning väldokumenterade hälsoeffekter•

Psykisk sjukdom påverkar amningsfunktion•
Stress, skuldkänslor, otillräcklighet•
Sömnprioritering kan skydda mot återfall•

Läkemedel, stress, bristande amningsfunktion påverkar •
barnet

©Mia Bendix



AMNING
Överväg • alternativ 
(amning dagtid, flaska 
nattetid genom annan)
Undvik stimuli (ha barnet •
nära sängen, ha så lite 
ljus som möjligt)

ERSÄTTNING
Hålla • barnet som vid 
amning (ögon-, 
kroppskontakt, lukt) = 
anknytning
Inte lämna barnet ensamt•
Minimera antalet •
personer som matar 
barnet

Sömnprioritering/läkemedelsbehandling:
Bröstmjölk är endast en del av amningen



Förlossningsplanering

Ej tidig hemgång vid risk för psykos •
(3-7 d)
Sömn och avlastning•

Barnläkarbedömning•
Bedömning av psykiater inför •
utskrivning från BB (ffa vid bipolär 
och psykos sjukdom)

Socialtjänst•
Uppföljning av psykiatri: •
Högriskperiod!!

©Leonard Bendix



Förlossningsbrev av psykiatrin
Diagnos1.
Pågående behandling2.
Hantering före/under/efter förlossning
Beslut angående amning3.
Ej tidig hemgång, 4. sömnprio
Bedömning av psykiater innan hemgång?5.
Blodprover6.
Kontakter före utskrivning BB7.

Exempel: Psykiatri Sydväst/Affektiva 
mottagningen/Graviditet och Affektiv sjukdom



Samverkansgrupper SLL

MHV

BHV

Förlossn
ing

BBKurator

Soc

Psykiatri



Psykoterapi
BUP
Sjukgymnastik
Förlossningsångest
Primärvård

MVC:
- tidigare psykisk sjd
- aktuella symtom
- medicinering

Psykiatrisk 
Öppenvårdskontakt

Spec-MVC:
- psykiatrisk bedömn
- behandling
- förlossningsplanering
- förlossningsplanering

6 veckor pp

”Huddingemodellen” Psykiatri/MVC/Obstetrik
8 - timmar psykiater på Spec-MVC
50- % barnmorska
Psykiatri- -sjuksköterska



Exempel Vårdplanering 

Obstetrix
”Blänkare”

BPU: 170701
Diagnos: Depression med suicidtankar, tidigare 
svår postpartum depression 
Aktuell medicin: Sertralin 100mg x1
Aktuell psykiater: Hans Nilsson, Psyk ÖV

Förlossning: 
Ej hänvisa till annan förlossningsklinik. 

BB-vistelse:
Sömnprioritering
Psykiatrisk bedömning på BB
Amning ok

Kontakter före hemgång:
BVC: tidig hembesök
Psykiatri uppföljning ska bokas
Socialtjänst v b



Kunskap växer – behov av regelbunden uppdatering

Allt fler patienter använder sig av janusinfo och andra 
internet källor

www. janusinfo.se



Regionalt Vårdprogram SLL
Psykisk Sjukdom i samband med graviditet och 

spädbarnsperiod

Varför?•
Öka kunskap–
Förbättra omhändertagandet–
Individuellt – anpasssad behandling samtidigt som 
risken för fostret/barnet minimeras

För vem?•
Hela vårdkedjan–
Stärka samarbetet–

www.vardgivarguiden.se
www.psykiatristod.se

http://www.vardgivarguiden.se/
http://www.psykiatristod.se


www.lakemedelsverket.se



Sammanfattning

 Vid diagnosticerad psykisk sjukdom där 
läkemedelsbehandling indicerat bör adekvat behandling 
ges efter noggrann risk-nytto analys
Sätt ej ut läkemedel utan bedömning 
(missbildningsrisk som högst första trimester)
Regelbunden  uppföljning ffa vid litium, antiepileptika, 
neuroleptika, centralstimulantia
Samverka!



Frågor?

marie.bendix@sll.se ©Mia Bendix
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