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Sammanfattning 

Introduktion 
 
Gravida kan vara i behov att använda läkemedel under graviditeten av olika 
anledningar. Det krävs försiktighet och rådgivning av läkare vid intag av läkemedel 
under graviditet. Många läkemedel kan nämligen lätt passera placentan och påverka 
fostret på ett negativt sätt. 
 
Paracetamol är det mest använda analgetiska läkemedel av gravida och betraktas som 
ett förstahandsval för gravida. Det är ett smärtstillande och febernedsättande 
läkemedel som säljs receptfritt. Användningen av paracetamol under graviditet har 
blivit mer och mer uppmärksammat i samband med rapporter om läkemedlets 
eventuella negativa påverkan på fostret. 
 
Syfte  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns något samband 
mellan användningen av paracetamol under graviditet och en ökad risk för astma, 
neuropsykologiska tillstånd eller skador/missbildningar hos fostret/barnet. 
 
Metod 
 
Från litteratursökningarna i PubMed under perioden 2015-01-22-2015-02-04 valdes 10 
originalarbeten ut. Det har även hämtats information från ett antal websidor.  
 
Resultat  
 
Studier på samband mellan kvinnors användning av paracetamol under graviditet och 
påverkan på foster/ barn, som redovisas i detta arbete, visade en ökad risk för 
utveckling av astma hos barn i senare år och en ökad risk för utveckling av 
neuropsykologiska tillstånd. I studier som undersökte fosterskador/missbildningar 
kunde inget tydligt samband påvisas. En ökad risk för pojkar att få kryptorkism om 
mamman använde paracetamol under sin graviditet, kunde dock påvisas.   
 

Diskussion 

Studierna i detta arbete visade att paracetamol under graviditet kan påverka 
foster/barnet på något ogynnsamt sätt, som astma och neuropsykologiska tillstånd. 
Samtliga studier baseras på stora populationer och uppföljningar som pågått under 
flera år, vilket gör resultaten trovärdiga.  Samband med paracetamol under graviditet 
visade ge ökad risk för pojkar att få kryptorkism, men då det enbart en studie som 
använts och undersökts i detta arbete, är det svårt att dra några generella slutsatser. 
Resultaten av studierna har gett en bättre förståelse kring eventuella risker kring 
användandet av paracetamol under graviditet och att receptfritt läkemedel kan påverka 
barnet på något ogynnsamt sätt. Förutsättningar för nya rekommendationer under 
graviditet och smärtstillande kan ha skapats, men det behövs fler studier för att dra 
mer generella slutsatser.  
 
Nyckelord graviditet, paracetamol, astma, fosterskador, ADHD 
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1. Introduktion 
1.1 Graviditet och läkemedel 
  
Vid en graviditet sker en hel del förändringar både kroppsligt och hormonellt som kan 
leda till olika besvär. Vissa kan få stora problem som till exempel ryggbesvär och 
därmed kan behöva ta något smärtstillande läkemedel för att dämpa smärtan, medan 
andra inte har några besvär alls (1). 
 
Risken för fosterskador, missbildningar eller annan påverkan på fostret av läkemedel 
som intas under garviditet är svår att bedöma för läkare och den gravida. Det används 
en del receptfria och receptbelagda läkemedel under graviditeter, som tex vitaminer, 
medel mot halsbränna, värktabletter, nässpray, hostmedicin eller andra sorters 
läkemedel (2). 
 
En studie från 2011 visar att under 2007 var det cirka 60 % av alla gravida kvinnor som 
använde sig av minst ett läkemedel som en läkare skrivit ut. Majoriteten av dessa 60 % 
fick utskrivet läkemedel för en kortare tids behandling av till exempel en infektion. En 
mindre andel av recepten hade förskrivits för behandling av kroniska sjukdomar. 
Rökning såväl passiv och aktiv och intag av alkohol kan påverka och besvära fostret (2). 
Vid en graviditet bör intag av läkemedel såväl receptfria som receptbelagda och även 
naturläkemedel ske med en försiktighet. Läkemedel kan ha förmågan att passera 
moderkakan och vidare till fostret. Detta kan leda till att fostret påverkas på något 
ogynnsamt sätt. Dock kan gravida ha olika skäl till att behöva använda läkemedel vid 
graviditet, med det får alltid rådet att vara försiktiga vid användningen av läkemedel 
(3). 

1.2 Placentan 
 
Fostret får via mamman näring och syre för att kunna växa och utvecklas och det är 
moderkakan, placentan som är skiljeväggen mellan modern och fostret. Här sker 
passagen av ämnen som överförs mellan dem. Den fungerar som ett extra organ för 
fostret och fungerar som fostrets lungor, lever, tarmar och njurar. 
 
Moderkakan överför inte enbart syre och näringsämnen till fostret, utan fungerar även 
som en skyddsbarriär som filtrerar bort det som kan skada fostret (4). 
 
Blodcirkulationen är inte detsamma hos fostret som hos modern, utan den sker i två 
skilda kretslopp. Syrefattigt blod som kommer från barnet transporteras via blodkärl i 
navelsträngen till placentan där blodkärl förgrenar sig i små kapillärer. Dessa små 
kapillärer kallas korionivilli som innehåller blodkärl och välver in i det intervillösa 
rummet där barnets blodkärl omkretsas av moderns blod. Detta gör att barnet och 
moderns blod inte blandas (5).  
 
Näring och syre överförs från mamman till barnet i det intervillösa rummet genom 
diffusion där korionvilli fungerar som en filtrerings membran. Fungerar inte placentan 
tillfredsställandes det påverka fostrets utveckling och tillväxt (6). 

1.3 Farmakokinetik 
 
Under graviditeten kan det ske farmakokinetiska förändringar hos kvinnorna (7). De 
fysiologiska förändringar som kan ske under graviditeten är bland annat att 
blodvolymen, blodflödet till viktiga organ och den glomerulära filtrationshastigheten 
ökar samt att albumin sjunker. Dessa fysiologiska förändringar kan påverka 
dispositionen av läkemedel som intas under en graviditet (5). 
 



4 
 

Det är många faktorer som påverkar läkemedlens plasmakoncentrationer Vissa 
läkemedel kan enkelt passera placentan och där med nå fostret relativt snabbt, vilket 
innebär att fostret kan få lika hög läkemedelskoncentration i blodet som modern. För 
andra läkemedel kan överföringen till fostret ske långsamt (5) vilket medföra att 
fostrets blod inte får så höga koncentrationer av läkemedlet (7). 
 
1.4 Klassificering/gruppindelning 
 
Efter incidenten med talidomid och de allvarliga fosterskador som uppkom under 
1960-talet har kontrollen inom reproduktionstoxilogin skärpts. Det ställs högre krav på 
studier innan ett nytt läkemedel blir godkänt och kan registreras. Nya läkemedel testas 
alltid på olika dräktiga djur innan gravida kan använda dessa (3). Sedan 1978 har det 
funnits ett system där läkemedel klassificeras, bedöms och gruppindelads beroende på 
hur säkert ett läkemedel är att använda under graviditet. Ett läkemedel kan placeras i 
grupp A, B, C eller D. Läkemedel som klassats som A och B:1 bedömts att det i 
grundregel är säkra att användas under graviditet. 1:an i kategori B innebär att inga 
skadliga effekter har setts i djurförsök (4). 
 
Läkemedel som placerats i grupp C eller D bedöms kunna ge en ökad risk för 
teratogena effekter. För gravida gäller at ha en stor observans av vilket läkemedel och 
vilka dosersom används, samt en bra (2). 
 
Kategori A: Läkemedel har använts av stort antal gravida och fertila kvinnor och inte 
visat på någon avvikelse i reproduktionsprocessen, som missbildningar eller någon 
annan påverkan på fostret. De läkemedel som ingår i denna kategori har förekommit 
funnits länge och anses säkra. 
 
Kategori B: Läkemedel som använts av enbart ett begränsat antal gravida och fertila 
kvinnor och inte påvisat någon avvikelse i reproduktionsprocessen. Inom denna 
kategori räknas läkemedel som har indikation och används enbart i liten omfattning till 
gravida och fertila kvinnor. 
 
Kategori B:1: Undersökningar på djur gällande reproduktionstoxikologin har inte 
visat högre risk för fosterskador eller att påverkan på reproduktionsprocessen. 
 
Kategori B:2: Undersökningar på djur gällande reproduktionstoxikologin saknas eller 
är otillräckliga. Åtkomlig information ger inte stöd för ökad risk för fosterskador eller 
skador på reproduktionsprocessen. 
 
Kategori B:3: Undersökningar på djur gällande reproduktionstoxikologin har visat på 
en förhöjd risk för fosterskador eller andra skador på reproduktionsprocessen. Dock 
ovisst hur det påverkar gravida och foster.  
 
Kategori C: Läkemedlets farmakologiska effekt på människa har kunna påvisa ökad 
risk för fostret fosterskador. 
 
Kategori D: Läkemedel som antas öka risken för missbildningar hos fostret eller 
andra permanenta men. De läkemedel som tillhör kategori D har primära teratogena 
effekter och har visat sig kunna ge upphov till fosterskador och missbildningar (2).  
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1.5 Paracetamol 
 
Paracetamol är ett analgetikum som är febernedsättande och smärtstillande. Det säljs 
receptfritt på apotek eller hos daglig varuhandeln under namn som bland annat 
Alvedon, Panodil eller Pamol. Paracetamol används vanligtvis mot värk, feber, 
menssmärta och huvudvärk. Paracetamol finns i olika beredningsformer, som lösning, 
tabletter, munsönderfallande och suppositorier och i många olika anpassade till barn 
och vuxna (8). 
 
I jämförelse med acetylsalicylsyra och NSAID påverkar inte paracetamol 
blodkoagulationen och irriterar inte mag-tarmslemhinnan. Detta har lett till att 
paracetamol har blivit ett av de populäraste läkemedlen mot smärta och feber. Vid 
överdosering kan paracetamol påverka levern och orsaka levernekros (8). 

1.5.1 Verkningsmekanismer 
 

Verkningsmekanismen hos paracetamol är fortfarande relativt oklar. Redan på 70-talet 
visades att paracetamol var effektiv mot cyklogenas-1 (COX-1) och hade en mer central 
än perifer påverkan (6). Studier visade att syntesen av prostaglandin hämmades av 
paracetamol i hjärnans vävnad och att det krävdes mycket mindre koncentrationer 
jämfört med perifera vävnaden (9).  
 
Efter några år senare upptäcktes cyklogenas-2 (COX-2).  Paracetamol fungerar 
funktionellt som en selektiv COX-2-hämmare med en svag antiinflammatorisk effekt. 
Cyklogenas-3 (COX-3) upptäcktes 2002, men det visades att den spelar någon roll för 
prostaglandinsyntesen(4). 
 
Troligen finns det flera olika verkningsmekanismer för paracetamol. Idag anses 
paracetamol verka via serotonin i det centrala nervsystemet (CNS), hämma 
cyklooxygenas i CNS och hämma cannabiodasystemet i hjärnan (10). 

1.5.2 Användning av paracetamol hos gravida 
 
Paracetamol kan fritt passera placentan (4). I levern metaboliseras paracetamol genom 
konjugering till glukoronid och sulfat och det bildas inte några farliga metaboliter. 
Nedbrytningsprodukterna görs vattenlösliga och utsöndras med urinen(11).  
 
Det mest använda analgestiska läkemedelet hos gravida kvinnor är paracetamol och det 
betraktas även som ett förstahandsval. Det rekommenderas allmänt av läkare till 
gravida kvinnor för att behandla feber och/eller smärta. Huruvida paracetamol kan ge 
en ökad risk för komplikationer under graviditeten är tämligen oklart (12).  
 
Användning av receptfria läkemedel ska helst tas när det bara vekligen behövs och i 
små doser vid och enstaka tillfällen. Vid mer än fyra veckors  användning ska läkare 
kontaktas (11). 
 
Studier har visat att ca 20-30% av gravida någon gång under graviditeten använt 
paracetamol. Paracetamol har betraktas som ett effektivt och ofarligt analgetiskt 
läkemedel, som är rekommenderat att användas under alla trimestrar(6).  
 
Det har upptäckts på senare tid att vissa smärtstillande medel kan eventuellt påverka 
utvecklingen hos enskilda individer. För paracetamol, som en av världens mest 
använda substanser mot värk, har det varit en stor debatt om det är lämpligt att gravida 
använder detta läkemedelDetta gör att det finns tveksamheter till om vad som är 
lämpliga råd till gravida att använda sig av paracetamol vid värk eller feber (10). Det 
har saknats studier gällande skadliga effekter på nervsystemets utveckling då foster 
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exponerats för paracetamol under graviditet och även få studier på eventuella 
teratogena effekter eller andra effekter på barnet när paracetamol använts under 
graviditeten (12).  

1.6 Utredning och studier av paracetamol 
 
Europeiska läkemedelskomittens (EMA:s) säkerhetskomitté PRAC har slutfört 
utredningen av risker med paracetamol under graviditet . Läkemedelsverket har från 
februari 2014 rekomommendation att paracetamol under graviditet  generellt bör 
användas i så liten utsträckning som möjligt. Om den gravida har tillfälliga/kortvariga 
smärtstillestånd bör andra åtgärder testas istället för läkemedel. Paracetamol är 
förstahandsval vid smärta och feber.  Om smärtstillande behövs för en längre tid, mer 
än några dagar under graviditeten, bör fortsatt användning diskuteras med en läkare. 
Gruppen NSAID ska endast användas under första och andra trimestern och ska inte 
användas i tredje trimestern pga risk för cirkulationsskador hos barnet och risk för 
missbildningar(13).   
 
Studier på möss har utförts samt två epidemilogiska studier som visat att paracetamol 
kan påverka barnets neuropsyriatriska utveckling. EMA påpekar att det finns brister i 
studierna och att inte är klarlagt att paracetamol skulle vara skadligt för fostret(14).  

1.7 Fosterskador/missbildningar 
 
En fosterskada uppkommer genom avvikelser i fosterutvecklingen. Det kan vara 
genetiska faktorer, men också yttre faktorer som läkemedel kan påverka utvecklingen 
av fostret. För många missbildningar är det oklart varför det uppkommit (3,8). 
Uppkomst av fosterskador kan vara dominerande med läkemedel eller bidra till en 
ökad risk för skador, som till exempel läkemedlet talidomid. Den känsligaste perioden 
allmänt för missbildningar av läkemedel är under den första trimstern av graviditeten 
som innebär mellan vecka 1-12 (15). För att studera samband mellan läkemedel och 
fosterskador jämförs gravida som tar ett särskilt läkemedel med andra gravida som inte 
använder läkemedlet (3). 

1.8 Astma 
 
Astma innebär att man får svårt att andas, en luftvägssjukdom där det blir en 
inflammation i luftvägarna och luften får svårt att passera till och från lungblåsorna. 
Symtom på astma kan vara andnöd, pipande, väsande andning, långvarig hosta utan 
förkylning och känslig vid ansträngning. Det finns olika typer av astma som kan 
definieras som kronisk astma, återkommande astma, allergisk astma och väsande 
andning (16).  
 
Utveckling av astma efter användning av analgetika har studerats sedan 2000-talet och 
den har blivit en av de vanligaste sjukdomarna hos barn. Trots att det är mycket som är 
oklart om astmas orsakssamband finns det epidemiologiska studier som påvisat en 
ökad risk för att barn utvecklar astma om mamman använt paracetamol under 
graviditeten (12).  

1.9 Neuropsykologiska tillstånd  
 
Inom gruppen neuropsykologiska tillstånd ingår Asperger syndrom, autsim, Tourettes 
syndrom och Uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem (ADHD). En av de 
vanligaste neurosjukdomarna är ADHD som kännetecknas av ökad impulsivitet, 
ouppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. 
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Centralt för neuropsykologiska tillstånd är allmänna och specifika inlärningsstörningar. 
Symtom och vanliga problem brukar vara socialt samspel, koncentartionsförmåga, 
uppmärksamhet, inlärning och aktivitetskontroll (17). 
 

2. Syfte 
 

Paracetmol är ett av våra vanligaste receptfria läkemedel som finns att köpa på apotek, 
i dagligvaruhandel och på apotekens hemsidor. Det är också ett första val vid 
behandling av smärta under  graviditet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns risker för fostret om den gravida 
använder paracetamol under graviditeten. Följande frågeställning kommer att 
behandlas:  
 
Finns det något samband mellan användning av paracetamol under graviditeten och en 
ökad risk för utveckling av astma, neuropsykologiska tillstånd och 
skador/missbildningar hos fostret/ barnet? 

 
3. Metod och material 
 
Detta är en litteraturstudie  där information  söktes med hjälp av databasen PubMed. I 
arbetet ingår tio originalartiklar. Arbetet baseras främst på kohortstudier och fall-
kontrollstudier. Även fyra stycken översiktsartiklar har hittats för användning till 
introduktionsdelen.  Sökning utfördes  mellan 2015-01-20 – 2015-02-04. 
 
Tabell 1  visar sökningarna via PubMed och innehåller vilket datum artiklarna hittades, 
vilka sökord som använts för att hitta artiklarna, vilka filter som använts vid 
begränsningar och hur många träffar som framkom av sökorden. Såväl frisökningar 
som Mesh-sökningar (Medical Subjects Headings) utfördes. 
 
Artiklarna har valts ut genom att först läsa abstract och sen sortera ut vilka som var 
användbara till arbetet om vilka risker som paracetamol kan orsaka hos barnet när 
modern använt sig av paracetamol undr graviditeten. I sökningarna hittades 13 artiklar 
och av dessa uppfyllde 10 stycken kraven att det var originalartiklar, publicerade på 
engelska  och att de var relevanta utifrån frågeställningen till litteraturstudien. 
 
Artiklar som inte valdes att ta med var översiktsartiklar, artiklar som endast berörde 
paracetamol under barnens första levmadsår och artiklar  som berörde  paracetamol 
med någon slags kombination av ett annat läkemedel samtidigt.  
 
Utöver PubMed användes även internetsidor som FASS, Läkemedelsboken, 1177  och 
NE.se besökts för att inhämta information. Sökord som användes var graviditet, 
paracetamol och läkemedel. 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
  

Datum Sökord Filter Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

2015-01-
21 

("Acetaminophen/adverse 
effects"[Mesh]) AND 
"Pregnancy"[Mesh] 

Clinical 
Trial 

12 5 
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2015-01-
22 

("Acetaminophen/adverse 
effects"[Mesh]) AND 
"Pregnancy"[Mesh] 

5 years, 
Humans, 
english 

44 5, 11,12, 28, 
40 

2015-01-
22 

(("Acetaminophen"[Mesh]) 
AND "Pregnancy"[Mesh]) 
AND "Child"[Mesh] 

5 years, 
english 

18 3 

2015-01-
29 

risk factors with 
paracetamol in pregnancy 

10 years, 
english 

39 16, 36 

2015-02-
04 

acetaminophen and 
pregnancy and risk 

10 years, 
human, 
english 

63 47, 52 
 
 
 

2015-02-
04 

Prenatal paracetamol 
exposure and risk of 
asthma and in child 

humans, 
english 

20 19 

 

4. Resultat 
 
I denna litteraturstudie ingår 10 originalartiklar som behandlar frågeställningen: 
 
Finns det samband mellan användning av paracetamol under graviditeten och en ökad 
risk för utveckling av astma, neuropsykologiska tillstånd och skador/missbildningar 
hos fostret/barnet? 

4.1 Paracetamol och risker för neuropsykiatriska skador 

4.1.1 Acetaminophen use during pregnancy, behavioral problems, 
and hyperkinetic disorders (18) 
 
En kohortstudie som rekryterade gravida kvinnor i Danmark mellan åren 1996-2002 av 
Danish national birth cohort (DNBC). Syftet var att utvärdera om intag av paracetamol 
under graviditeten ökar risken för att utveckla 
"Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet” (ADHD) eller hyperkinetiska störningar 
(HKDs) hos barnet vid sju års ålder.  
 
I studien ingick 64 322  barn och deras mammor intervjuvades per telefon  i 12:e och 
30:e veckan och 6 månader efter födseln om deras användning av läkemedel och 
paracetamol under  graviditeten. Det undersöktes om paracetamol använts i första, 
andra eller tredje trimestern av graviditeten. De som inte använt paracetamol under 
graviditeten var den oexponerade kontrollen. 
  
40 916 av mammorna till barnen svarade på en självadministrerad enkät med 25 frågor 
när barnet var sju år om barnens beteenden under de sex föregående månaderna. 
Författarna bedömde barnens ADHD-liknande beteenden med hjälp av The Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ), vilket är en bedömningsmetod för att mäta barn 
och ungdomars psykiska hälsa. Det bedömer fem områden som hyperaktivitet, 
beteendeproblem, kamratrelationsproblem, koncentrationsproblem och emotionella 
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symtom. Varje område poängsattes med en skala från 0-10 och adderades därefter för 
ett resultat och utvärdering för alla områden tillsammans. Föräldrarna fick på samma 
sätt sex frågor om deras eget beteende under deras barndom och fylla i om de hade 
psykiska problem. 
 
Genom det danska nationella sjukhusregistret och det danska psykiatriska 
centralregistret kunde det sökas på antal barn med diagnosen HKD. För barn med 
läkemedel mot ADHD kunde sökas via det danska receptregistret.  
 
Generaliserade linjära modeller användes med en länkfunktion samt en poission-
fördelning, vilket är statistiska analyser för att uppskatta riskkoterna och ett 95 % 
konfidensintervall för användning av paracetamol under graviditeten och ADHD-
liknande beteenden. Hänsyn togs till barnets ålder, födelsevikt, kön, graviditetsläng, 
moderns ålder, socioekonomiska egenskaper, rökning och alkohol för att utesluta 
eventuella confounders.  
 
Cox proportional hazards regression, en statistisk metod där olika förklarande variablar 
påverkar tid till dödsfall, fel eller annan studerande händelse, analyseras i en modell 
där det antas inverka linjeärt på logaritm. Den studerande händelsen uppskattas med 
riskkvoter  för använding av paracetamol under graviditeten och för diagnosen HKD 
och medicinering av läkemedel för ADHD. 
 
Det var  36 187, (56 %) kvinnor som angav att det någon gång använt paracetamol 
under sin graviditet. Kvinnor som svarat på enkäten (SDQ) om deras barns ADHD-
liknande beteende var det 22 687 (55 %) kvinnor som använt paracetamol under 
graviditeten. I studien kunde det påvisas  en ökad risk för ADHD- liknande beteenden 
hos barn som var sju år  där mammorna använt paracetamol under sin graviditet. 
Riskkvoten för ADHD-liknande beteenden var:  1,13 med ett 95 % konfidensintervall 
(KI) som låg mellan (1,01-1,27).  
 
Det visades att kvinnor som använt paracetamol i andra eller tredje trimestern,  
betraktades ett samband med en ökad risk för ADHD beteenden hos barnen, (p= 
<0.001). Hazrad ratio (HR) visar sannolikheten/risken för en viss händelse ska inträffa 
vid en viss tidpunkt . Intag av paracetamol under graviditeten ökade risken för barnen 
att ha en HKD diagnos med 37 % (HR = 1,37; 95% KI, 1,19-1,59) och användning 
läkemedel för ADHD ökade med 29 % (HR= 1,29; 95% KI, 1,15-1,44) jämfört med barn 
där mamman inte använt paracetamol under graviditeten. Resultatet påverkades inte 
av att mamman hade någon inflammation eller infektion, eftersom det justerades för 
att inte inverka på resultatet. Författarna skriver att det fanns brister i studien som 
minnesbias där det användes enkäter och intervjuver. De menar att det kan vara svårt 
för kvinnorna att exakt veta när parcetamol användes. Författarna skriver att SDQ 
enkäterna  som användes för att uppskatta  barnens ADHD-liknande beteende var 
mycket pålitliga.  
 
Författarna drar slutsatsen att resultaten i studien indikerar att det finns en ökad risk 
för barn till kvinnor som använt paracetamol under graviditeten att utveckla ADHD 
eller HKD. Författarna menar dock att det krävs fler studier. 

4.1.2 Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a 
sibling-controlled cohort study (19) 

 
Denna norska studie, utförd av norska folkhälsoinstitutet var ett delprojekt i den 
norska moder och barn kohortstudien (MOBA). Mellan 1999 till 2008 rekryterades 
108 841 kvinnliga deltagare till MOBA vid en rutinkontroll när ultraljud utfördes i 
graviditetsvecka 17. Syftet var att undersöka samband mellan användning av 
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paracetamol under graviditet och risk för pyskomotorisk utveckling, förändringar i 
beteende och temperament hos barn i åldern tre år. I studien användes data om  48 631 
barn där mammorna besvarade en enkät efter tre års uppföljning. 2919 samkönade 
syskonpar valdes ut för att kunna studera pyskomotorisk utveckling, förändringar i 
beteende och temperament hos barn i åldern tre år 
 
Enkäter användes under vecka 17 och 30 samt en 6 månader efter födseln  gällande 
läkemedelsanvändning under graviditet med paracetamol.  Användandet av 
paracetamol delades in i långtidsanvändning > 28 dagar och korttidsanväning <28 
dagar. Syskonparen klassifierades hur utsatta de varit för paracetamol under 
graviditeten, om de var samstämmiga (båda exponerade eller om båda var 
oexponerade) eller om de var osamstämmiga (om ena exponerats och den andra inte). 
Mammorna observerade också barnens psykmotoriska utveckling, temperament och 
beteende. 
 
Genom att barn som exponerats för paracetamol under graviditeten jämfördes med 
oexponerade syskon av samma kön, kunde forskarna styra över en mängd olika 
genetiska och miljömässiga faktorer. I studien togs  hänsyn till annat läkemedelsintag, 
rökning, alkoholintag, infektioner samt socioekonomiska faktorer för uteslutning av 
eventuella confounders. 
 
Användning av ibuprofen undersöktes för att jämföra med ett annat smärtstillande, 
som en sekundär variabel. Användandet av ibuprofen redogjordes på samma sätt som 
för paracetamol. 
 
Av 48 631 treåringar, var det 22 418 stycken (46,8%) som hade utsatts för paracetamol 
under graviditeten.  Av 1831 barn vilket motsvarar 3,8% hade utsatts för paracetamol 
under 28 dagar. I tabell 2 visas en översikt över antalet syskonpar som var exponerade 
och ej exponerade och även där enbart ena syskonet var exponerat för mindre än 28 
dagar eller mer än 28 dagar . 
 
Tabell 2.  
Antal syskonpar där båda exponerats eller inte exponerats  för paracetamol under graviditeten. 
Osamstämmiga syskonpar, enbart ena syskonet som exponerats  för paracetamol i mer än 28 
dagar och mindre än 28 dagar (17).  

 

Syskonparen  
Ej exponerade 

Syskonparen 
exponerade 

Osamstämmiga          
< 28 dagar 

Osamstämmiga > 
28 dagar 

1224 756 805 134 

 
Syskonanalysen visade att barn som utsatts för paracetamol under graviditeten i mer 
än 28 dagar  uppvisade något försämrad grovmotorik  och  kommunikationsförmåga. 
Barnen uppvisade även ett utåtagerande beteende och ett aktivare temperament.  Även 
barn som utsatts under en kortare tid ( < 28 dagar) visade  sämre grovmotorik även om 
andelen var mindre jämfört med de som utsatts under en längre tid. Exponering i tredje 
trimestern visade på störst samband för barnen att utveckla dessa utfall. 
  
Användning av ibuprofen visade inte på några effekter  och samband som liknade 
paracetamol. 
 
Resultatet stärker författarnas oro för konsekvenserna av långtidsanvändning med 
paracetamol. Användning under en kortare period anser författarna inte är skadligt för 
fostret. Det behövs ännu fler studier för att fastställa paracetamols effekt på foster. 
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Författarna drar även slutsatsen att långtidsbehandling med paracetamol under tredje 
trimstern visar på samband för barn vid tre års ålder att utveckla neuropsykologiska 
skador.  

4.2 Paracetamol och risker för astma 

4.2.1 Prenatal paracetamol exposure and risk of wheeze at preschool 
age (20) 

 
Denna kohortstudie utförd på barn födda i Sverige under 2003, valdes 8176 familjer 
slumpmässigt ut till studien. Syftet var att analysera sambandet mellan användning av 
paracetamol under graviditet och risk för pipande andning hos barnet i förskoleålder.  
  
Barnens föräldrar fick svara på enkäter då barnen var 6 månader, 12 månader och 4,5 
år gamla angående läkemedel, hälsa och sjukdom. Mammorna fick svara på om de 
använde paracetamol eller inte under graviditeten och jämfördes med de som inte 
använt paracetamol. Vid 4,5 års återstod 4496 (55 %) som fullföljde till den sista och 
avslutande enkäten i studien.  
 
Oddskvoter (OR), ger uppfattningen om hur starkt sambandet är mellan exponering av 
paracetamol och astma i detta fall och uppskattas med 95 % konfidensintervall. 
Utfallsvariablar användes för om barnet hade återkommande väsande andning eller om 
det  användes inhalerade kortikosteroider under de senaste 12 månaderna när barnet 
var 4,5 år gammal. Ett p-värde på <0,05 betraktades som signifikant.  
 
Kvinnor som använt läkemedel under graviditeten bestod av 28,4 % och 7,7 % hade 
använt paracetamol med andra läkemedel. Kvinnor som enbart använde paracetamol 
under graviditeten var 5,5 %. Totalt 73,1 % barn hade astmadiagostiserats. Risken för 
astma och behandling med en inhalerade kortikosterioid ökade med 60 %  när barnen 
hade exponerats för paracetamol under graviditeten där OR var 1,6 med ett 95% KI 
1,01-2,6. 
 
Författarna i studien påstår att det fanns brister där enkäterna kan ha gett osäkra svar, 
eftersom användandet av paracetamol efterfrågades efter en tid då barnen redan var 
sex månader gamla. Det kan ha påverkat resultat för de kvinnor som inte  kom ihåg när 
paracetamol använts.  
 
Författarna drar slutsatsen att användning  av paracetamol under graviditeten visade 
på en ökad risk för barn i förskoleåldern att få pipande andning, astmabesvär och 
större risk att behandlas av inhalerade kortikosteroider. 

4.2.2.Use of prescription paracetamol during pregnancy and risk of 
asthma in children: a population-based Danish cohort study (21) 

 
Denna registerbaserad kohortstudie utfördes i norra Danmark. Syftet var att undersöka 
om det fanns samband mellan mamman som använt paracetamol under graviditeten 
och risken för astma hos barnet.  
 
Totalt 197 060 barn födda mellan 1 januari 1996 till 31 december 2008 ingick i studien 
och följdes upp till slutet av 2009. Användning av paracetamol under graviditeten 
fastställdes genom receptdatabas och inlösta recept. 
 
Astma hos barnen konstaterades genom att de minst två gånger fått recpet på 
betaagonist och en inhalerad glukokortikoid och/eller att en diagnos av astma 
fastställts och utförts på sjukhus.  
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Användning av paracetamol under graviditeten räknades från första graviditetsdagen 
till födseln. I studien undersöktes det för alla tre trimestrar när paracetamol använts av 
mamman. Uppskatting av absoluta rikser för astma hos barnet gjordes med hjälp av 
Kaplan-Meier metoden och riskfaktorer uppskattades med hjälp av cox proportionella-
hazards regressions för att analysera resultatet. Med hjälp av ålder, rökning och om 
astma förekom hos modern kunde det justera för eventuella riksfaktorer. 
 
Under graviditeten var det totalt 976 barn (0,5 %) som varit utsatta för paracetamol. 
Under den första trimestern av graviditeten var 566 barn exponerade för paracetamol. 
Barn som utvecklat astma under studietiden var totalt 24 506 (12,4%). 
 
Barn som var oexponerade för paracetamol hade astmadiagnostiserats med en 
medianålder på 1,6 år och den absoluta risken för astma var 7,5 % efter två års ålder. 
För de  exponerade var medianåldern 1,5 år och den absoluta risken var 12,7%  för 
astma efter två års ålder. Efter 10 års uppföljning visades det att oexponerade barns 
absoluta risk var 14.4 % och 21,6 % för exponerade att få astma. I figur 1 visas 
förekomsten av astma hos barn som exponerats och inte exponerats för parcetamol 
under fostertiden. 
 
 
    

 
                              0     1      2       3      4      5     6       7      8      9     10    11    12   13     14 
                                             
                                                                            Ålder (år) 
 
Figur 1. Förekomst av astma hos barn som under fostertiden exponerades paracetamol. Prickad 
linje - barn som exponerats för paracetamol, streckad linje – ej exponerade för paracetamol.  
Omarbetad figur från artikel (19). 
 

Barn som exponerades för paracetamol under graviditeten visade 35 % större risk att 
utveckla astma. I studien kunde det dock inte visas i vilken specifik trimester som det 
fanns störst samband för utveckling av astma.  
 
Tidpunkten för användningen av paracetamol under graviditeten kan ha varit viktig 
med tanke på möjliga biologiska mekanismer för astma. Glukuronidering av 
paracetamol är mycket viktigt hos vuxna och hos fostret har det setts en reducering i 
första trimestern. Författarna spekulerar även i om fostret får en ökad inflammation i 
luftvägarna, om det är på grund av en ansamling av giftiga oxidativa metaboliter. De 
menar dessutom att paracetamol kan påverka immunsystemet och utveckla astma. Med 
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hjälp av  stora register som användes i studien minskar risken för urvalsbias och med 
receptregister ger det också en minskad recallbias skriver författarna. 
 
Författarna drar slutsatsen  att mammor som använt paracetamol under graviditeten 
ökar risk för barnet att utveckla astma i en senare ålder.  
 

4.2.3 Prenatal exposure to acetaminophen and asthma in children 
(22) 

 
Syftet med denna studie var att undersöka om användning av paracetamol under 
graviditeten hade en ökad risk hos barn att få en astmadiagnos eller utveckling av 
symtom på astma. Totalt 1505 gravida kvinnor intervjuvades mellan 1997-2000 i södra 
New England och följdes upp tills barnet var sex år.  
 
Mammorna fick svara på enkäter om de använde astmaläkemedel och paracetamol 
under deras graviditet. När barnen var sex år gamla ställdes frågan om deras barn 
någon gång blivit diagnositserad för astma eller om pipande andning förekommit 
under de senaste 12 månaderna. 
 
Oddskvoter uppskattades för astma i samband med paracetamol. Det togs hänsyn till 
socioekonomiska egenskaper (ålder, civiltillstånd, utbildning) om kvinnorna rökte samt 
om de hade en astmadiagnos själv. 
 
Av alla barn som ingick i studien var det 15 % som var astmatiker och fått en 
astmadiagnos vid sex års ålder. Av de gravida använde 69 % paracetamol  minst en 
gång under graviditeten. Intag av paracetamol under graviditeten visade inte någon 
signifikant ökad risk för astma där OR var: 0,76 med ett 95% kI som låg mellan 0,53-
1.10. Det visades inte heller på att en ökad dos skulle ge en större risk för utveckling av 
astma.  
 
I studien togs det hänsyn till flera confounders som kunnat påverka resultatet. För 
mödrar med astma sågs en fördubblad ökad risk hos barnet att utveckla astma.  
Resultat visar på motstridiga resultat jämfört med vad andra liknande studier visat 
uppger författarna. 

 
Författarna drar slutsatsen att paracetamol under garviditeten inte påverkar och ökar 
risken för astma hos barn.  
 
4.2.4 Prenatal paracetamol exposure and risk of asthma and 
elevated immunoglobulin E in childhood (23) 
  
I denna populationsbaserade studie, var syftet att undersöka om paracetamol användes 
i senare delen av graviditeten (vecka 20-32), hade samband med en ökad risk för 
astma, väsande andning eller andra atopiska utfall när barnet var sju år. 
 
Totalt 14 541 kvinnor deltog i studien mellan 1 april 1991 och 31 december 1992 och 
ombads svara på frågor vid vecka 18-20 hur ofta det tagit paracetamol eller aspirin, 
(aldrig, ibland eller dagligen). Vid vecka 32 ställdes samma frågor åter igen. När barnet 
var 81 månader gammal svarade mamman på om barnet under de senaste 12 
månaderna haft astma, eksem, hösnuva, väsande andning och angavs som: aldrig, 
ibland eller dagligen. Barnen pricktestades även vid sju års ålder för olika allergi. 
 
Logistik regression användes för att utvärdera samband och användes i studien för att 
analysera och uppskatta oddskvoter för astma, väsande andning, eksem, hösnuva och 
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atopi associerat med användning av paracetamol eller aspirin som jämfördes med de 
som inte använt dessa läkemedel. 
 
Mammorna som använt paracetamol i måttlig mängd/ibland var associerad med en 
liten ökad signifikant risk för astma hos barn i jämförelse med de som aldrig använt 
paracetamol OR=1.22, (95 % KI 1,06–1,41). För de som hade en daglig användning 
påvisades en större ökad risk för astma OR=1.62 (95 % CI: 0.86-3.04). Oddskvoterna 
jämfördes på barn där deras mammor använt paracetamol ibland, dagligen jämfört 
med aldrig använt paracetamol.  
 
För väsande andning hos barnen där intag av paracetamol var måttlig visade OR= 1.20 
(95 % KI: 1.02–1.40) och vid daglig användning 1.86 (95 % KI: 0.98-3.55), Samband 
mellan paracetamol och väsande andning var (P=0,011). Användning av paracetamol i 
den senare delen av graviditeten visade på ett starkare samband på ökad risk för astma 
hos barnet. För eksem fanns det inga påvisabara samband mellan paracetamol under 
graviditet och eksem (p=0,25). För hösnuva fanns det svaga samband (p=0,079). 
Positivt samband visades mellan IgE och paracetamol (p=0,0034).  Aspirin påvisade 
inte några liknande effekter som paracetamol. 
 
Författarna drar  slutsatsen att användning av paracetamol i senare del av trimestern 
kan ge ökad risk för astma, väsande andning och förhöjda IgE hos barn i skolåldern, 
men inget samband visades för hösnuva eller eksem hos barnen. 

4. 3 Paracetamol och risker för skador/missbildningar 

4.3.1 Use of acetaminophen during pregnancy and risk of adverse 
pregnancy outcomes (24) 

 
I denna populationsbaserad kohortstudie rekryterades 98 140 kvinnor  mellan 1996-
2003. Syftet var att utvärdera sambandet mellan intag av paracetamol under graviditet 
och risk för negativa utfall som fosterdöd, missfall och förtidig födsel hos fostret. Data 
användes från DNBC och kohorten var ansluten till missfall och förlossningar som 
fanns registrerat i det danska sjukhus och  medicinskaregistret. 
 
Kvinnorna fyllde i en enkät samt deltog i telefonintervjuer , två under graviditeten och 
när barnen var 6 och 18 månader gammal. Användning av paracetamol  studerades via 
enkäterna och från intervjuverna och undersöktes i vilken trimester det tagits. För att 
räkna ut och analysera riskkvoter för missfall, fosterdöd och förtidig födsel användes 
cox regressionsmodell.  
 
Av de 98 190 kvinnor som deltog var det 28 484 (29 % ) som tog paracetamol under 
första trimestern, 20 501 (21 %) under andra trimestern och 25 792 (28 %) under den 
tredje trimestern. I genomsnitt hade kvinnor som fött barn använt paracetamol under 
9,4 veckor under graviditeten. 
 
Missfall inträffade hos 4638 (4,8%) kvinnor där paracetamol använts under 
graviditeten. Hos kvinnor som inte använt paracetamol var förekomsten av missfall  
4,76 %. Paracetamol som användes i första trimestern var inte förenad med en ökad 
risk för missfall. 
 
Det fanns ingen ökad risk för fosterdöd, missfall eller låg födelsevikt för de som tagit 
paracetamol under graviditeten  jämfört med de som inte använt paracetamol under 
graviditeten. 
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Kvinnor som använde paracetamol under den tredje trimestern upp till 35:e veckan, 
tydde på en ökad risk för en förtidig födsel (HR) = 1,14, 95% CI: 1,03-1,26. Kvinnor som 
fick havandeskapsförgiftning visadess en ökad risk för en förtidig födsel (HR = 1,55, 
95% KI: 1,16-2,07) jämfört med de som inte fick havandeskapsförgiftning (HR = 1,08, 
95% KI: 0,97-1,20). 
 
Författarna drar slutsatsen att det inte visade  någon ökad risk och samband med 
fosterdöd, missfall eller en låg födelsevikt med användning av paracetamol under 
graviditeten, men det visades en ökade risk för en förtidig födsel samtidigt som kvinnan 
fick havandeskapsförgiftning. Detta bör studeras mer skriver författarna. 

4.3.2 Maternal use of acetaminophen and nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs), and muscular ventricular septal 
defects (25) 

 
I en fall-kontrollstudie från USA var syftet att utvärdera sambandet mellan muscular 
ventricular septal defects, mVDS (medfött hjärtfel) och om mamman använt sig av 
paracetamol eller NSAID för feber under graviditeten. Det har tidigare betraktats i  
andra studier att paracetamol eller NSAID kan vara en riskfaktor för mVDS. 
 
Studien utfördes i USA och deltagrana omfattades i delstaterna Arkansas, Iowa, 
Massachusetts, New Jersey, New York och Texas. Barn som hade muskulös 
ventrikelseptumdefekt (mVDS) fick det konstaterat vid födseln. Fallgruppen bestod av 
barn födda mellan 1 oktober 1997 till 31 december 1998 med mVDS och de 
klassifierades i två olika fallgrupper: 1: isolerad mVDS, n= 133( med inga andra 
hjärtfel) och alla med mVSD, n=168 (inklusive de med mindre hjärtfel). Barn som inte 
hade mVDS var kontrollgrupp och 692 barn valdes slumpmässigt ut.  
 
Mammorna rapporterade om deras användning av paracetamol och NSAID och 
svarade på om de haft någon förekomst av feber, sjukdom eller infektion under 
graviditeten. Det studerades främst två exponeringsperioder av paracetamol, vilket var 
i första trimestern och en månad innan födseln.  Justerade oddskvoter, 95 % 
konfidensintervall beräknades separat för varje exponeringsperiod. 
 
Totalt 62 % av mammorna i fallstudien använde paracetamol och 57 % i 
kontrollgruppen under den första trimestern. I fallgruppen var det 77 % mödrar som 
använde paracetamol en månad innan födseln jämförelse med kontrollgruppens 72 %. 
Förhållandena mellan fall och kontroll och dess rapportering om någon febril period 
under den första trimestern skiljde sig inte mellan grupperna (OR, 1,08; 95% KI,0,61-
1,90).  
 
Rapportering av NSAID var betydligt mindre än paracetamol där 18 % respektive 19 % 
användes av fallgruppen och kontrollsgruppen i första trimstern. I tabell 3 visas 
samband med förekomsten av mVSD och kvinnans användning av paracetamol eller 
NSAID under graviditeten. 
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Tabell 3.  
Riskkvoter för samband mellan förekomst av mVSD och användning av paracetamol 
eller NSAID. Ommodifierad tabell från artikel (20). 
 

 Fallgrupp Kontrollgrupp Oddskvot (95 % 
CI) 

Paracetamol Antal Antal  
Alla mVSD 156 638  
Första trimester 97 366 1,17 (0,8-1,73) 
En månad innan 
graviditet - 
födelse 

120 456 1,26 ( 0,81-1,95) 

Isolerad mVSD 122 638  
Första trimstern 74 366 1,11(0,73-1,69) 
En månad innan 
graviditet - 
födelse 

93 456 1,18(0,73-1,90) 

NSAID    
Alla mVSD 164 677  
Första 
trimestern 

30 128 1,00(0,64-1,59) 

En månad innan 
graviditet – 
födelse 

47 201 0,99(0,67-1,47) 

Isolerad mVSD 130 677  
Första 
trimestern 

25 128 1,12(0,68-1,84) 

En månad innan 
graviditet - 
födelse 

40 201 1,13(0,74-1,73) 

 
 
Författarna drar slutsatsen att det inte fanns  något samband mellan användning av 
paracetamol eller ibuprofen under graviditet och ökad förekomst av mVSDs. Det gällde 
både för exponeringsperioderna och för fallgrupperna. 

4.3.3 Maternal use of acetaminophen, ibuprofen and acetylsalicylic 
acid during pregnancy and risk of cryptochidism (26) 

 
I denna populationsbaserad kohortstudie är data baserad från DNBC. Syftet med 
studien var att undersöka om exponering av paracetamol, ibuprofen och 
acetylsalicylsyra var förenad med en ökad risk av kryptorkism hos pojkar, icke 
nedvandrad testikel. Studien involverade totalt 47 400 födda pojkar inskrivna i (DNBC) 
under 1996-2002 och det upptäcktes  att 980 pojkar hade kryptorkism. 
 
Användning av paracetamol, ibuprofen och acetylsalicylsyra noterades via 
telefonintervjuver och frågeformulär. Intervjuverna gjordes i vecka 17 och 32 och vid 6 
och 18 månader efter födseln.  
 
Med cox regressionsanalys uppskattades justerade riskkvoter för kryptorkism. Det 
justerades för potenitiella confounders som socioekonomiska egenskaper. 
 
Resultatet visade att 22 449 kvinnor använde paracetamol någon gång under sin 
graviditet,  2333 för ibuprofen och 3135 för acetylsalisylsyra. Användning av 
paracetamol under första och andra trimestern visade på en ökad förekomst av 
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kryptokism. Där riskkvoten var (HR) = 1,33 (95% KI 1,00 -1,77). Det fanns 33 % högre 
risk för kryptorkism där kvinnorna tagit paracetamol. Användning av paracetamol i 
mer än fyra veckor i vecka 8-14 var visades en högre risk, HR = 1,38 (1,05-1,83) för 
krypotkism.  
 
Intag av ibuprofen och acetylsalicylsysra påvisade ingen ökad risk för kryptorkism hos 
pojkar. 
 
Författarnaa drar slutsatsen  att användning av paracetamol i mer än fyra veckor och 
under första och/eller andra trimestern bedömdes som en ökad risk för kryptorkism. 
Ibuprofen och acetylsalicylsyra visade ingen ökad risk för krytorkism. 

4.3.4 Acetaminphen use during pregnancy; effects on risk for 
congenital abnormalities (27) 

 
En studie från Danmark använde data från DNBC där 88 142 gravida och deras barn 
deltog i studien för att studera paracetamols användning under första trimestern av 
graviditeten. Syftet med studien var att undersöka om paracetamol under graviditeten 
var förenad med en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn.  
 
I studien ingick 3784 barn med någon medfödda missbildning som identifierades från 
det danska nationella sjukhusregistret. Barn uteslöts i studien där det fanns kända 
orsaker till medfödda missbildningar och resterande 84 358 var kontrollgruppen i 
studien. Mammorna fick svara på ett frågeformilär om deras användning av 
paracetamol under graviditeten och specifiera i vilken trimester det använts. 
 
Resultatet av studien baserades på Cox proportionella regressionsmodeller för att 
beräkna riskkvoter (HR) för medfödda missbildningar. Det togs det hänsyn och 
kontrollerades för eventuella orsaker som diabetes, epilepsi, fetma, feber och 
infektioner. 
 
Bland mammorna var det 44 144 (50,4 %) som använde paracetamol någon gång under 
sin graviditet. Mammorna som använde paracetamol under den första trimsetern av 
graviditeten var det 26 424 (29,9 %) barn som varit utsatta för paracetamol. Det 
visades att dessa barn inte drabbats av missbildningar. Det fanns ingen ökad förekomst  
av medfödda missbildningar där paracetamol använts under första trimestern, (HR= 
1,01, 95 % KI: 0,93-1,08). I andra trimstern var inte paracetamol heller associerad med 
missbildningar (HR=0,98 95 % CI: 0,90-1,06 ) och även den tredje trimstern 
(HR=0,96 95 % KI: 0,89-1,03).  
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Tabell 4. Hr för större medfödda missbildningar för olika perioder av paracetamol 
användning. Ommodifierad tabell från artikel (25). 
 

HR för kongenitala 
missbildningar 

N=3784 

Fall 
N=3784 

Prevalens 
för 

exponering 
% 

Icke fall 
N=84 358 
Prevalens 

för 
exponering 

% 

HR Justerad HR 
(95 % KI) 

Aldrig exponerad 49,63 50,32 0,97 1,01 (0,94–1,08) 
Exponerad första 

trimsetern 
29,92 29,98 0,99 1,01 (0,93–1,08) 

Exponerad andra eller 
tredje 

18,11 18,21 1,07 1,06 (0,96–1,17) 

<4 veckor 13,21 12,83 1,09 1,08 (0,99–1,21) 
>4 veckor 6,45 6,75 1,04 1,04 (0,89–1,21) 

Exponerad andra 
trimestern 

21,54 22,43 0,95 0,98 (0,90–1,03) 

Exponerad tredje 
trimstern 

26,95 28,45 0,93 0,96 (0,89–1,03) 

 
 
Resultatet visade att det inte fanns någon ökad risk för medfödda missbildningar om 
mammorna använt paracetamol i fyra veckor eller mer under graviditeten.   
 
Författarna drar slutsatsen att det inte fanns någon ökad förekomst av medfödda 
missbildningar hos barnen i samband med mammans användning av paracetamol 
under graviditeten. 
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4.4 Sammanställning artiklar i studien  
 
Tabell 5 visar en kort sammanfattning av de 10 originalartiklar som ingår  i studien. 

 
Tabell 5. Sammanfattaning av i studien ingående 10 artiklarna. 
Re
f 
nr: 

Design Syfte Antal 
deltagar

e 

Duratio
n 

Resultat 

16 Kohortstudie Om 
paracetamol 

under 
graviditet ökar 

risken för 
ADHD eller 

HKD 

64 322 1996-
2002 

Ökad risk att 
ADHD eller HKD 
diagnos 

17 Delprojekt i 
kohortstudie 

Samband 
mellan 
paracetamol 
under 
fostertiden och 
risk för 
neuropsykiska 
skador  

2919 par 1999-
2008 

Samband visades 
för paracetamol 
och risk för 
neuropsykologsiak
a skador vid 3 års 
ålder 

18 Kohortstudie Analysera 
samband 
mellan 
paracetamol 
under 
fostertiden och 
risk för astma i 
senare år 

8176 2003 Ökad risk för 
pipande andning i 
förskoleålder 

19 Kohortstudie Samband med 
paracetamol 
och risk för 
astma 

197 060 1996-
2009 

Ökade risk för 
astma i senare år 

20 Kohortstudie Om 
paracetamol 
ökade risk för 
astma under 
fostertiden 

1505 1997-
2000 

Visade ingen ökad 
risk för astma hos 
barnet 

21 Populationsbasera
d 

Samband med 
paracetamol 
och risk för 
astma hos bran 
vid 7 år. 

14 541 1991-1992 Ökad risk för 
astma, väsande 
andning 

22 Kohortstudie utvärdera 
sambandet med 
användning av 
paracetamol 
under 
graviditet och 
risk för 
negativa utfall 
som fosterdöd, 
missfall 

98 190 1996-
2003 

Inget samband 
med ökad risk för 
fosterskador 
hittades 

23 Fall-kontrollstudie Samband 
mellan mVSD 
och 
paracetamol 
under 
graviditet 

Fall: 168 
Kontroll: 
692 

1997-1998 Inget samband 
hittades 

24 Kohortstudie Paracetamol, 
ibuprofen & 
acetylsalicylsyr
a gav en ökad 
förekomst av 
kryptorkism 

47 400 1996-
2002 

En ökad risk sågs 
med paracetamol 

25 Kohortstudie Paracetamol 
hade en ökad 
risk för 
medfödda 
missbildningar 

88 142 1996-
2003 

Ingen ökad risk 
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5. Diskussion 

 
Paracetamol är ett mycket vanligt och populärt läkemedel. Med tanke på senaste årens 
debatt kring paracetamol vid graviditet och påverkan på fostret kan användningen av 
paracetamol diskuteras (26). Syftet med denna studie var att undersöka om det finns  
samband mellan användning av paracetamol under graviditet och en ökad risk för 
utveckling av astma, neuropsykologiska tillstånd och skador/missbildningar hos 
fostret/barnet.  
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Insamling av data till arbetet utfördes via PubMed och artiklarna studerades utifrån 
frågeställningen. Avgränsningar i studien hade kunnat avgräsnsats till endast en 
riskfaktor som till exempel astma. 
 
Alla studier (16-25) som involverades i denna litteraturstudie var antigen kohortstudier 
eller fall-kontrollstudier. Samtliga studier har utförts på liknande sätt vilket underlättar  
jämförelse av resultaten och möjligheten att dra generella slutsatser. Den största 
nackdelen med dessa studier är att det inte går att kontrollera alla variablear som på 
något sätt kan påverka resultatet.  
 
Styrkan med studierna som använts är att de omfattar stora populationer och att 
uppföljningen skett under en lång tid. Svagheten är att det som rör sig om 
observationsstudier och att det därför inte kan avgöras om det är paracetamol som är 
orsaken till sambanden. Frågeställningen hade kunnats besvarats annorlunda om 
studierna lagts upp annorlunda. De hade tex varit önskvärt att studierna hade tagit 
hänsyn till att det finns en ärftlig faktor för såväl ADHD som astma.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Flera studier under de senaste åren har indikerat att exponering av paracetamol under 
graviditet kan ge neuropsykologiska skador (26). I två studier (16,17) undersöktes detta 
samband. Studie (16) visade att det fanns en ökad risk för barn att utveckla ADHD om 
mamman använt paracetamol under andra/eller tredje trimestern. Vanligtvis är den 
första trimestern den känsligaste perioden för uppkomst av missbildningar orsakade av 
läkemedel (3), men fostrets nervsystem utvecklas i andra trimstern vilket kan ge en 
förklaring till varför paracetamol kan ge en ökad risk för neuropsykologiska skador hos 
barnet som studierna (16,17) visat. Det hade varit intressant att veta hur ofta och  i 
vilken mängd paracetamol användes samt om storleken på intaget påverkade 
resultatet. En styrka i studie (16) var att det barnen undersöktes för att ha en HKD 
diagnos och om de  fått ADHD läkemedel utskriva och inte bara undersöktes för om de 
hade ADHD-liknande beteenden som föräldrarna själva fått uppskatta. 
 
I studie (17) visades också att exponering av paracetamol under gravidtet gav en ökad 
risk för neuropsykologiska skador hos barnen. Metoden som användes i studie (17) var 
från MOBA (ett projekt i Norge som har en stor databas av gravida kvinnor och deras 
barn) gör att resultaten uppvisar på en hög tillförlitlighet. Jämförelse av såväl syskon, 
exponeringstid och annat smärtstillande läkemedel ökar sannolikheten till säkrare 
resultat.  Det behövs dock fler studier där samma  metod använts för att kunna dra mer 
generella slutsatser. Inom MOBA finns det stora möjligheter att studera samband 
mellan läkemedelsanvändning hos mammor och vilken påverkan det fått på barnen. 
Fler länder borde genomföra liknande projekt. 
 
Möjliga samband mellan paracetamol under graviditet och astma hos barn har 
diskuterats mycket under 2000-talet. Tre av fyra studier (18,19, 21, ej 20) påvisar 
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samstämmiga samband mellan paracetamol under graviditet och ökad risk för astma 
hos barnet. De tre studierna visade på samband när barnet var i sex-sju års åldern. 
Detta skulle mycket väl kunna bero på att astma oftast inte diagnositseras före två års 
ålder, utan vanligen när barnet är sex-sju år och kan delta i andningsövningar (9). 
Studierna som konstaterade astma i senare år har haft en lång uppföljningstid och gör 
att slutsatserna från studierna därmed blir mer trovärdiga (18, 19, 20).  
 
I studie (18) påvisades ett samband mellan paracetamol och en ökad risk för astma hos 
barnet, men ingen information gavs när paracetamol användes under graviditeten och 
inte heller i vilken dos eller hur ofta paracetamol intagits. Precis som författarna 
uttrycker kan det vara avgörande för resultatet om exponering skett i första, andra eller 
tredje trimestern med tanke på möjliga biologiska mekanismer.   
 
Studie (19) visade att 35 % av barnen hade en större risk att utveckla astma om 
mamman använt paracetamol under graviditeten. Studien involverade en mycket stor 
population genom populationsbaserat register och med receptregister på paracetamol. 
Med en stor population att utgå ifrån ökar oftast möjligheten till statistiskt säkerställda 
resultat. I studier med färre försökspersoner är det svårare att visa statistiskt 
signifikanta resultat. I samtliga studier i detta arbete har stora populationer använts. 
 
Studie (20) visade ingen ökad risk  för astma hos barnen. I denna studie visades  att för 
mödrar med astma förelåg en fördubblad risk för barnen att få astma. Det är en av 
brister i studierna i detta arbete att det inte tagits hänsyn till den ärftliga faktorn. 
Förmodligen kan det bidragit till att studie (20) uppvisade ett motstridigt resultat 
jämfört med de andra studierna (18, 19, 21. 
 
Användning av paracetamol har generellt ökat de senaste åren. Antalet personer som 
drabbats av astma har också ökat. Astma  blir mer och mer vanligt och kan eventuellt 
ha en koppling till blivande mammors användning av paracetamol som kan vara en 
bidragade orsak till att astma ökat bland barn om mamman använt paracetamol under 
sin graviditet.   
 
I studierna som undersökte sambandet mellan paracetamol och risker för 
fosterskador/missbildningar (22, 23,24,25) var det endast studie (24) som påvisade en 
ökad risk för fosterskada. Risken för kryptorkism ökade om mammorna använde 
paracetamol i mer än fyra veckor under graviditeten. Det svenska medicinska 
födelseregistret  (14) visar  att nästan 100 000 kvinnor använt  paracetamol under 
graviditeten och där har det inte kunnat påvisas någon ökad risk för pojkar att få 
kryptorkism (14). I studie (24) jämfördes effekten av  paracetamol med effekten av  
ibuprofen och acetylsaliscylsyra. Dessa läkemedel gav inte samma effekt som 
paracetamol, vilket kan tala mot att sambandet skulle orsakats av någon störfaktor. Det 
betyder dock inte att ibuprofen eller acetylsalicylsyra är ett bättre alternativ än 
paracetamol, eftersom dessa läkemedel har visats ge skador på fostret. Vid intag av 
ibuprofen kan även magslemhinnan hos modern irreteras. Det är också värt att notera 
att det endast är en studie i detta arbete som behandlar risken för ökad kryptrkism, 
vilket gör det förstås svårt att dra generella slutsatser. 
 
Inget samband visades mellan paracetamol och fosterskador/missbildningar i 
studierna (22,23, 25). Författarna i studie (23) förklarade  att det i  tidigare studier har 
visats att paracetamol eller NSAID kan vara en riskfaktor för utveckling av mVDS, men 
det påvisdes inte i denna studie. I studie (22) visades inget samband mellan 
paracetamol och fosterskador/missbildningar, men det visade att antalet  förtidiga 
födslar ökade om mamman använt paracetamol till 35: veckan.  
 
Studier som undersökte neuropsykologiska skador hos barnen har den europiska 
läkemedelsmyndighetens säkerhetskomitté (PRAC) konstaterat att studierna inte har 
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något vetenskapligt stöd för samband mellan paracetamol under graviditet och risk för 
neuropsykologiska  skador hos barnet. Författarna till studierna menar dock att 
paracetamol ska användas i så låg dos under kortast möjliga tid. Studierna som 
studerade neuropsykologiska tillstånd hos barn (16,17)  undersökte inte mammornas 
hälsa, sjukhusbesök  eller om föräldrarna själva hade en ADHD diagnos, vilket gör att 
resultaten blir tämligen osäkra. 
  
Gemensamt för alla studierna var att de baserades till största del på enkäter och 
intervjuver  och det kan eventuellt ha gett en begränsning och en osäkerhet i 
studieresultaten, eftersom mammorna själva svarade på när paracetamol använts 
under graviditeten. Detta har också många författare tagit upp i studierna. Det svenska 
födelseregisteret som har  har information om såväl barnet som mamman samt 
uppgifter om mammans läkemedelsanvändning, minskar kraftigt betydelsen av denna 
felkälla och underlättar möjligheten att upptäcka samband som mellan mammors 
läkemedelsanvändning och eventuell skadlig påverkan på fostren. Vid en nyligen 
genomförd undersökning där detta register använts har inte något samband mellan 
mammors användning av paracetamol under graviditet och negativ påverkan på foster 
kunnat påvisas (14).  
 
Sammanfattningsvis visade 6 av 10 studier i detta arbete att det fanns samband mellan 
mammors användning av paracetamol under graviditet och utveckling av astma, ADHD 
och kryptorkism hos barn. Gemensamt med studierna är att de omfattar stora 
populationer och en uppföljning under flera år, vilket ger ett mer tydligt och säkert 
resultat. Majoriteten av  artiklarna som användes i detta arbete är från 2000-2010-talet 
och är därmed relativt aktuella. 
 
Idagsläget är paracetamol klassat som kategori A och det ses generellt som ett säkert 
smärtstillande läkemedel. Det kommer att behövas ytterligare studier  för att kunna 
fastställa om rekommentation för användning av paracetamol under graviditet (2) skall 
ändras.  Idag finns det dock inget bra alternativ till paracetamol (10). Alternativ  för 
paracetamol kan vara icke farmakologiska åtgärder som massage, värme, 
sjukgymnastik och akupunktur. 

 
6. Slutsats 

 
Resultaten visade på samband mellan användning av paracetamol under graviditet och 
ökad risk för astma och neuropsykologiska tillstånd hos barn. För fosterskador visades 
inget tydligt samband. Endast en ökad risk för kryptorkism hos pojkar noterades. 
Slutsatsen av denna litteratutstudie är att  det finns låg evidens för att paracetamol kan 
ge dessa risker eftersom inga orsakssamband kunnat påvisas. Paracetamol bör dock 
användas i så liten utsträckning  som möjligt under graviditet och icke farmakologiska 
åtgärder bör användas vid tillfälliga/kortvariga smärtstillestånd. Det behövs fler studier 
för att påvisa skadliga effekter av paracetamol på foster.  

 
7. Tack 
 
Ett stort tack till min handledare Martin Burman för råd och tips om hur arbetet 
kunnat förbättras under skrivandets gång.  
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