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Stockholm läns landsting driver databasen Läkemedel och fosterpåverkan, 
som används i hela landet. Där görs expertbedömningar på läkemedel 
och deras effekt vid graviditet. 1 300 olika substanser är bedömda och 
klassificerade, och vem som helst kan gå in och läsa.

”Betryggande data 
kan ofta lugna 
oroliga kvinnor”

meD hjälp aV DataBasen Läkemedel och 
fosterpåverkan går det att kartlägga och 
sammanställa information kring läkeme-
dels effekter på barnet under graviditet.

Databasen uppdateras flera gånger 
varje år och omfattar idag nästan alla 
läkemedelssubstanser som finns i Sverige, 
cirka 1 300 stycken.

– Vi samarbetar sedan länge med 
forskare i Lund och har kontakter med 
specialister runtom i Sverige, säger Ulrika 
Nörby, apotekare som ansvarar för databa-
sen på Stockholms läns landsting.

I databasen används information från 
det svenska medicinska födelseregistret, 
som kompletteras med vetenskapliga 
medicinska studier och synpunkter från 
kliniska specialister.

– Tillsammans ligger detta till grund 

för en sammanvägd bedömning av ett 
läkemedel, säger Ulrika Nörby.

Databasen är öppen och gratis att 
använda för både sjukvårdspersonal och 
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allmänhet via inter-
net, eller via vårdens 
journalsystem. Den 
fungerar som ett upp-
slagsverk och man kan 
söka både på substans och 
på produkt. 

– Någonstans mellan 10 
och 15 procent av besökarna tillhör 
allmänheten, men texterna är skrivna för 
medicinskt utbildad personal. I en under-
sökning som pågår bland gravida kvinnor, 
uppfattar majoriteten dock inte detta som 
ett problem, säger Ulrika Nörby.

risk På gruPPniVå
Informationen i databasen kan bara 
förutspå en viss ökad risk på gruppnivå. 
Därför går det aldrig att exakt säga om ett 

specifikt foster kommer 
att drabbas av en skada. 
Därför är det viktigt att 
berätta för barnmorskan 
vilka läkemedel man 
använder under sin 

graviditet, så att man kan ta ställning till 
om några åtgärder behöver vidtas.

– Den största vinsten med registret är 
att vi oftast kan lugna oroliga kvinnor 

när vi har betryg-
gande data. Det 
skedde nu senast i 

höstas då en olycklig 
ändring i Fasstexten 

för läkemedlet Postafen 
skapade oro, säger Ulrika 

Nörby.

säkrare med Fler
Informationen bygger i stor utsträckning 
på det svenska medicinska födelseregist-
ret. Där samlas uppgifter om de läkemedel 
som den gravida kvinnan har använt, 
utifrån det hon berättar vid första besöket 
på barnmorskemottagningen. Efter 
förlossningen jämförs de uppgifterna med 
undersökningen av det nyfödda barnet, 
då eventuella fosterskador och andra 
medicinska problem uppmärksammas.

– Det är under den första perioden, 
fram till det första besöket på barnmorske-
mottagningen, som fostret är känsligt för 
påverkan som kan ge fosterskador. Ju fler 
kvinnor som använt ett visst läkemedel i 
registret desto säkrare är vår bedömning. 
Om det däremot är få (färre än 100 - 200) 
kan slumpen spela en mycket större roll, 
vilket betyder att en eventuell risk måste 

Det är precis lika viktigt att fastslå 
att ett läkemedel med stor sannolikhet 
inte orsakar skador.

1300
… suBstanser är bedömda 

och klassificerade.



tema: sjuk & graVid

paracetamol
i Början aV januari 2014 diskuterades i 
media två nya studier som varnade för att 
använda paracetamol under graviditet. 
Den första fokuserade på den neurologiska 
utvecklingen hos barn upp till tre års ålder 
där mamman intagit paracetamol i relativt 
stor omfattning under graviditeten. Den 
andra var en studie på nyfödda möss som 
fått injektioner med paracetamol.

i februari kom en annan studie som 
visade på ökad förekomst av aDhD hos 
barn vars mammor hade använt paraceta
mol under sin graviditet. forskarna fann ett 
starkare samband ju längre tid som modern 
hade använt paracetamol. enligt läkeme
delsverket går det dock inte att utesluta 
att andra faktorer än intag av paracetamol 
påverkat resultaten. Detta gör tolkningen av 
resultaten osäker.

frågan har lyfts upp till den europeisk a 
läkemedelsmyndigheten eMa för en för
djupad analys och ställningstagande om 
nuvarande rekommendationer behöver änd
ras. tills vidare är fortfarande rekommen
dationen att gravida som tillfälligt behöver 
läkemedel mot smärttillstånd och feber ska 
använda paracetamol i första hand.

  
postafen
meklozin (postaFen) har stor användning 
vid graviditetsillamående. hösten 2013 
ändrades fasstexten för Postafen, för att 
bättre stämma överens med texter i andra 
eUländer. Den nya skrivningen kan uppfat
tas som att man numera rekommenderar en 
mer restriktiv användning av meklozin un
der graviditet. Det finns dock inga nya data 
som styrker detta och Postafen betraktas 
därför fortfarande som ett väl studerat och 
säkert medel att använda vid illamående 
under graviditet, enligt stockholms läns 
landsting.

bedömas med större försiktighet, säger 
Ulrika Nörby.

Analyserna av födelseregistret har 
bidragit till mycket ny kunskap. Till 
exempel har forskarna kunnat påvisa en 
något ökad risk för hjärtfel, både för det 
antidepressiva läkemedlet paroxetin och 
för antibiotikumet erytromycin.

Man har också kunnat ge lugnande 
besked efter rapporter om att paracetamol 
skulle orsaka skador och missbildningar 
av pojkars könsorgan.

– Det är precis lika viktigt att fastslå att 
ett läkemedel 
med stor san-
nolikhet inte 
orsakar skador. 
Därför ska 
man alltid vara 
försiktig när det 
kommer nya 
larmrapporter 
och vänta på 
ordentliga 
analyser, säger 
Ulrika Nörby. 

du når dataBaSen via:
janusinfo.se/fosterpaverkan

lÄS Mer på:
lakemedelsverket.se/Allanyheter/
NYHETER 2014/Behandlingmed
paracetamo lundergraviditet/ 

Ulrika Nörby

receptfria läke-
medel vid graviditet 
och amning
ViD lättare BesVär finns det många 
receptfria alternativ att använda för 
kortare behandling – se tabellen. 

vanliga febernedsättande och 
smärtstillande läkemedel av NsaiD
typ, såsom ibuprofen, kan gå över till 
barnet via navelsträngen och göra 
så att blodkärlen i hjärtat stänger 
sig i förtid. Behöver du som gravid ta 
smärtstillande eller febernedsättande 
tillfälligt är paracetamol ett bättre 
alternativ. i låg dos kan dock acetylsa
licylsyra (trombyl) användas utan risk 
för att förebygga blodproppar och 
graviditetsförgiftning, efter ordina
tion av läkare.

har du frågor vänder du dig i första 
hand till din barnmorska eller läkare.

åkomma Bra Val

Värk Paracetamol Apofri

Feber Paracetamol Apofri

allergi – nästäppa Livostin

allergi – ögon Livostin, Lomudal
Allgil Apofri

Förkylningsspray/
nästäppa

Xylometazolin Apofri

Halsbränna/sura 
uppstötningar

Gaviscon, Novalucol
Omeprazol Apofri

Förstoppning Microlax, vid tillfällig 
förstoppning, eller 
Laktulos om du lätt 
blir förstoppad.

Läs bipacksedeln noga innan användning.
Källa: apoteket.se, 1177.se
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lÄS Mer oM lÄkeMedel och aMning:
janusinfo.se/amning 

Läkemedel kan gå över till 
bröstmjölk och vidare till barnet 
under amning. Ibland kan det 
påverka barnet, särskilt vid lång 
tids behandling. Men det behöver 
inte vara så och det finns nästan 
alltid möjligheter att kombinera 
läkemedelsbehandling med amning.

Flera möjliga 
lösningar om 
du ammar

låt oss Direkt göra klart att 
amning är väldigt bra för alla 
nyfödda barn. I många fall 
överstiger nyttan med amning 
de eventuella riskerna med 
läkemedelsbehandling, men 
amning är inte absolut livsnöd-
vändigt. Det går bra med flaska 
och modersmjölkersättning 
också.

Om en läkemedelsbehandling 
är nödvändig för den ammande 
mamman, måste man alltid överväga 
nyttan med amning mot en eventuell 
påverkan på barnet. Frågor som man då 
måste ställa sig är: Går läkemedlet över 
i bröstmjölk? Vilka dygnsdoser handlar 
det om för barnet? Finns det risk att det 
påverkar barnet? 

– Precis som vid graviditet ska en 
ammande kvinna inte avbryta sin 
läkemedels behandling innan hon har 
pratat med sin barnmorska eller läkare, 
säger Birger Winbladh, professor emeritus 
i pediatrik (barnsjukdomar) vid institutio-
nen för klinisk forskning och utbildning, 
Södersjukhuset, Stockholm.

måste Ha stora marginaler
Är medicineringen kortvarig kan man 
pumpa ur och kassera bröstmjölken, för 
att fortsätta som vanligt efter att medici-
neringen avslutats.

– Handlar det om långtidsmedicinering 
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måste man 
vara försiktig 

då det ofta saknas 
långtidsstudier på 

de flesta läkemedel vid 
amning, säger Birger Winbladh.

En liten dos för mamman kan bli stor 
för barnet under de första levnadsmåna-
derna, eftersom barnet inte har hunnit 
utveckla samma förmåga som vuxna att 
bryta ner och utsöndra läkemedel. Det 
nyfödda barnet skiljer sig stort från äldre 
barn och vuxna. Lever och njurar är inte 
fullt anpassade till livet utanför livmodern, 
det är högre pH i magsäcken (en mindre 
sur miljö), annorlunda bakterieflora och 
kortare passagetid i mag-tarmkanalen, 
samt mindre mängder gallsalter och pan-
kreasenzym. När det gäller vissa läkemedel 
är det dessutom stora individuella skillna-
der i bebisars förmåga att utsöndra dem. 
Därför ska man ha stora säkerhetsmargina-
ler när det gäller små barn. 

– Om det visar sig att läkemedel går 
över i höga doser kan man dra ner på 
amningen och bara amma till exempel 

morgon och kväll och ersätta med flaska, 
alternativt sluta amma helt och hållet.

anPassa så långt det går
Beroende på sjukdom och vilka behand-
lingsalternativ som finns kan man besluta 
att vänta med behandling en viss tid eller 
att, om möjligt, välja ett läkemedel som 
passerar långsamt över till mjölken.

– Om det är viktigt för mamman att 
amma får man anpassa så långt det går. 
Det går också att mäta koncentrationen av 
läkemedlet i barnets blod för att se om risk 
finns för påverkan av barnet, säger Birger 
Winbladh.

Naturläkemedel och växtbaserade lä-
kemedel bör man vara försiktig med även 
under amning. Precis som vid graviditet är 
dessa preparat inte studerade vid amning 
och kunskapen om deras innehåll och 
effekter, och hur de passerar över i bröst-
mjölk och till barnet, är oftast okänt. 

minska på amningen,  
anpassa tider, välja ett särskilt 

läkemedel – det finns flera  
sätt att skydda barnet från  

ett läkemedel som kan  
påverka negativt.

Skräddarsy
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