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Sammanfattning  
 
Introduktion  
 
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är idag de mest använda läkemedlen 
för behandling av depression, både i Sverige och runt om i världen. Studier som gjorts 
pekar dock på att användning av dessa preparat under graviditet kan medföra vissa 
risker för fostret. Ett samband har setts mellan moderns exponering för SSRI och ökad 
risk för persistent pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN). Det är en ovanlig men 
mycket allvarlig kardiovaskulär sjukdom, där omkring 10-20 % av de barn som drabbas 
avlider. Trots detta är SSRI ett förstahandsval vid behandling av gravida, då 
obehandlad depression anses innebära en större risk för såväl kvinna som foster.        
 
Syfte 
 
Att studera sambandet mellan SSRI och PPHN, och uppskatta hur stor risk som 
behandling under graviditet innebär. Dessutom undersöks skillnader, vad gäller risk, 
mellan specifika preparat.      
 
Metod  
 
Den här litteraturstudien omfattar sju originalstudier där risken för PPHN vid 
behandling med SSRI har studerats. Sex kohortstudier och en fallkontrollstudie har 
inkluderats, där fyra av dessa undersökt om tidpunkten för själva exponeringen har 
någon betydelse. Artikelsökningar har gjorts i databasen PubMed. 
 
Resultat  
 
Fem av sju studier visade på en signifikant ökad risk för PPHN vid SSRI-behandling 
under sen graviditet, medan två studier inte fann något samband. Den relativa risken 
varierade mellan 1.12 - 6.1 i de studier där ett samband påvisats. För behandling under 
tidig graviditet visade två av fyra studier på ett signifikant samband, med en relativ risk 
på 2.3 resp. 2.4. Inga stora skillnader mellan specifika preparat kunde påvisas, dock 
sågs en något högre risk vid behandling med paroxetin, jämfört med övriga SSRI.     
  
Diskussion  
 
I flera av studierna finns många felkällor, där störfaktorer och bias bidrar till osäkerhet. 
Studierna har stor variation vad gäller inklusionskriterer, antal deltagare och hantering 
av eventuella störfaktorer, vilket gör resultaten mer eller mindre tillförlitliga.  
 
Slutsats  
 
Behandling med SSRI under graviditetens andra hälft tycks vara förknippat med en 
ökad risk för PPHN. Den låga relativa risken och det faktum att sjukdomen är mycket 
ovanlig innebär dock att den absoluta risken är väldigt låg. Ett eventuellt samband vid 
behandling under tidig graviditet kan inte uteslutas. Preparaten sertralin och 
citolapram är att föredra framför paroxetin.      
 

Nyckelord: SSRI, PPHN, graviditet 
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1 Introduktion 
 
1.1 Depression - epidemiologi och behandling 

Depression räknas idag som en av de största folksjukdomarna i västvärlden, och yttrar 
sig i form av symtom som nedstämdhet, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, 
viktnedgång och självmordstankar [1]. Uppskattningsvis lider ca 5 % av Sveriges 
befolkning av denna sjukdom. Kvinnor drabbas i större omfattning än män, och studier 
visar att prevalenstalet bland gravida kvinnor kan vara så högt som 17 % [2]. För att 
kunna göra en bedömning av depressionsdjupet används ofta skattningsskalan MADRS 
(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), där patienten får svara på ett antal 
frågor som sedan poängbedöms [3]. Totalpoängen varierar mellan 0-50 och delas in i 
följande kategorier: <10 poäng innebär avsaknad av depressionssymtom, 15-20 poäng 
= lindrig depression, 21-30 poäng = måttlig depression, 31-40 poäng = svår depression, 
>40 poäng innebär ofta att inläggning på psykiatrisk klinik är aktuell. Beroende på 
sjukdomens svårighetsgrad varierar behandlingsrekommendationerna [4]. Vid lindrig 
till måttlig depression anses psykoterapi vara lika effektivt som läkemedelsbehandling, 
vilket gör att psykoterapi bör vara ett förstahandsalternativ vid graviditet, då endast 
begränsad information finns om de antidepressiva läkemedlens teratogena effekter. Vid 
måttlig till svår depression pekar dock studier på att läkemedelsbehandling ger den 
bästa effekten. När det kommer till val av antidepressivt läkemedel under graviditet 
anses selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) vara att föredra framför de äldre, 
tricykliska antidepressiva läkemedlen (TCA) [2]. Detta pga. mindre risk för 
biverkningar samt att det finns mer information tillgänglig gällande SSRI och graviditet 
än TCA och graviditet. Obehandlad depression kan leda till påtagliga risker för såväl 
foster som kvinna [5]. Studier har visat en signifikant ökning av prematura födslar där 
modern lidit av obehandlad depression. Även låg födelsevikt och låg Apgar är 
förknippat med psykisk ohälsa under graviditeten. Svår depression hos modern kan ha 
negativ påverkan på barnets kognitiva och socioemotionella utveckling efter födseln. 
Dessutom måste hänsyn tas till den suicidalrisk som detta tillstånd medför.  
 

1.2 Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 

Som namnet antyder verkar SSRI genom att förhindra återupptaget av serotonin i 
synapserna mellan nervceller, och därmed öka den serotonerga signaleringen i hjärnan 
[6]. Studier har visat ett tydligt samband mellan låga serotoninnivåer i hjärnan och 
psykisk ohälsa och depression, men exakt hur detta samband ser ut, är ännu inte helt 
klarlagt. Enligt FASS klassificeras alla preparat inom gruppen SSRI som kategori C vid 
graviditet, vilket innebär: ”Läkemedel som hos människa genom sina farmakologiska 
effekter har gett eller på goda grunder förmodas kunna medföra risk för fostret 
och/eller det nyfödda barnet utan att vara direkt missbildningsframkallande” [7]. För 
substanserna paroxetin och fluoxetin har ett fåtal studier visat en viss koppling mellan 
användning under sen graviditet och ökad förekomst av hjärtmissbildningar hos 
fostret, varav dessa därför sällan förskrivs till gravida kvinnor i Sverige [2]. 
Förstahandsvalen vid graviditet är sertralin (Zoloft®) och citalopram (Cipramil®) (se 
figur 1), detta pga. att det finns god erfarenhet kring behandling av gravida med dessa 
preparat, och att de kan fortsätta användas efter graviditeten, i samband med amning 
[8]. 
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  Figur 1. Strukturformler av de i Sverige vanligaste SSRI-preparaten.  

 
 

1.3 Persistent pulmonell hypertension hos nyfödda 
(PPHN) 

PPHN är en mycket allvarlig lungdefekt som gör att det nyfödda barnet har svårt att 
syresätta sig [9]. Symtomen visar sig oftast direkt efter födseln, men ibland dröjer det 
flera timmar, eller till och med dagar, innan besvären yttrar sig. Ca 10-20 % av alla som 
drabbas avlider, vilket i merparten av fallen inträffar inom en vecka efter födseln. Bland 
de som överlever är risken för permanenta skador stor. Mellan 7-20 % kommer att 
besväras av komplikationer som: kroniska lungsjukdomar, hjärnblödningar och 
hörselskador (till följd av inhalation av kväveoxid). Sjukdomen är dock väldigt ovanlig, 
i en nyligen publicerad studie från USA uppskattas att ca 2 av 1000 levande födda barn 
lider av PPHN, medan en brittisk studie visade på en incidens omkring 0,5 av 1000 
födda barn [10]. I Storbritannien är incidensen för idiopatisk pulmonell arteriell 
hypertension (IPAH), som är en typ av PPHN, så låg som 0,48 per en miljon invånare 
och prevalensen är endast 2,1 per en miljon invånare [11]. 
 
I fosterstadiet är lungorna överflödiga, fostret får sitt blod syresatt av modern [10]. Det 
är först vid födseln som andningen fyller en viktig funktion. Eftersom blodet inte 
behöver passera lungorna för att bli syresatt, har fostret en anpassad blodcirkulation 
som innebär att blodet leds om via hjärtat, och därmed på nytt pumpas ut till övriga 
delar av kroppen, utan att först ha passerat lungorna. Det finns två vägar genom vilka 
fostrets blod leds om, foramen ovale och ductus arteriosus [9] (se figur 2). Foramen 
ovale är ett hålrum mellan hjärtats förmak som gör att blodet kan ta sig direkt från det 
högra till det vänstra förmaket. Ductus arteriosus leder om blodet från lungartären till 
aortan, och förhindrar fortsatt transport till lungorna. För att den fosteranpassade 
blodcirkulationen ska upprätthållas krävs att det pulmonella blodtrycket är relativt 
högt. När barnet föds och tar sitt första andetag kommer den inandade luften att göra 
att lungorna och alveolerna spänns ut, vilket medför en kraftig sänkning av det 
pulmonella trycket. Det i sin tur gör att de passager i hjärtat som tidigare nämnts nu 
försluts, och blodcirkulationen övergår till den normala.  
 
Vid PPHN ses ett förhöjt pulmonellt blodtryck även efter födseln, vilket innebär att 
passagerna från fosterstadiet aldrig försluts och blodet i stor utsträckning fortsätter att 
ledas förbi lungorna [10]. Utan tillräcklig lungpassage får fostret stora svårigheter att 
syresätta sig och ett tydligt tecken på detta är cyanos. Det finns flera anledningar till att 
det pulmonella trycket förblir högt. PPHN brukar delas in i olika kategorier beroende 
på den bakomliggande orsaken. CHD-PAH (av engelskans ”Congenital Heart Disease”-
pulmonell arteriell hypertension) är den vanligaste typen av PPHN och uppstår till följd 
av ett medfött hjärtfel hos barnet. Hereditär pulmonell arteriell hypertension (HPAH) 
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innebär att PPHN utvecklas pga. en genmutation som nedärvts från någon av 
föräldrarna. Idiopatisk pulmonell arteriell hypertension (IPAH) är en typ av PPHN där 
orsaken till sjukdomen är okänd. Dock ses ofta en förtjockad glatt muskulatur runt 
lungornas artärer, vilket förhindrar den kärlvidgning som är nödvändig för att en 
blodtryckssänkning ska kunna ske. 
 
Ett flertal ämnen spelar en viktig roll vid blodtryckssänkningen i lungkretsloppet [9]. 
Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) är ett enzym som i sin aktiva form omvandlar 
L-arginin till kväveoxid (NO), som har i uppgift att vidga blodkärlen. När eNOS inte 
kan fungera som det är tänkt, exempelvis vid avsaknad av substratet L-arginin, 
kommer vasodilatationen att utebli och trycket förbli högt. Förutom kväveoxid finns 
även andra ämnen som styr kärlvidgningen, exempelvis prostacyklin (PG12) och 
endotelin-1 (EG-1). Djurstudier har visat på ett samband mellan reaktiva 
syreföreningar (ROS) och uppkomst av PPHN, dessa tros ligga bakom den ökade 
tillväxten av glatt muskulatur runt lungornas artärer.  
 
Uppkomsten av PPHN anses vara kopplat till vissa riskfaktorer [10]. Mörkhyade 
kvinnor och kvinnor av asiatiskt ursprung verkar vara genetiskt predisponerade, och 
föder i större utsträckning barn med denna diagnos. Barnets kön tros också ha 
betydelse, där pojkar löper en signifikant ökad risk att drabbas. Användning av NSAID 
under sen graviditet är ytterligare en riskfaktor. 
 
Vid behandling av PPHN är det huvudsakliga målet att åstadkomma en kärldilatation 
för att öka blodtillförseln till lungorna och därmed förbättra syresättningen [10]. 
Inhalation av kväveoxid är den mest använda metoden, men på senare år har även 
andra typer av kärlvidgande medel börjat användas, som exempelvis prostaglandiner 
(PGE-1, PG12) och fosfodiesteras typ 5 och 3-hämmare (sildenafil, milrinon). Dessutom 
eftersträvas en minimal syreförbrukning, vilket fås genom att använda sederande och 
muskelavslappnande medel, samt minimera yttre stimuli som starkt ljus och höga ljud. 
Ofta behöver barnet även mekanisk hjälp att ventilera lungorna, här är en hög 
syrgaskoncentration och ett lågt koldioxidtryck önskvärt. Om barnet inte svarar på 
standardbehandlingen kan en Extracorporeal membrane oxygenator (ECMO) 
användas.  
 
 

Figur 2. Hjärtats olika delar, samt lokalisation av de förbindelser (ductus arteriosus och 
foramen ovale), med vilka fostrets blod leds om. Modifierad efter [12]. 
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1.4 Syfte 

Redan 2006 kom de första larmrapporterna om sambandet mellan SSRI-exponering 
under graviditet och ökad risk för kardiovaskulära komplikationer hos fostret [13]. 
Sedan dess har ett flertal studier pekat på att gravida kvinnor som exponeras för denna 
typ av läkemedel löper större risk att föda barn med PPHN [14]. Trots detta är SSRI 
idag ett förstahandsval vid farmakologisk behandling av depression hos just gravida [1]. 
Detta försvaras med att den ökade risken anses vara förhållandevis liten jämfört med 
den risk som obehandlad depression kan innebära för såväl mamma som foster [14]. 
Sammanställande litteratur kring ämnet verkar rörande överens om att det finns en 
signifikant ökad risk, men att denna inte är tillräckligt stor för att behandling bör 
undvikas under graviditet [15, 16, 17]. Hur stor är egentligen risken och vad får det för 
kliniska konsekvenser? Är det etiskt försvarbart att behandla gravida kvinnor med 
dessa preparat trots att det kan skada fostret? Har det någon betydelse vilket specifikt 
preparat inom läkemedelsgruppen som används? 
 
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan av SSRI och PPHN, och få 
bättre klarhet i vilken behandlingsstrategi som borde tillämpas vid graviditet. Vidare är 
även syftet att ta reda på vilket specifikt preparat som visat sig ge den minsta 
riskökningen och därför borde vara att föredra.  
 

 

2 Metod 

Litteraturstudien utfördes till stor del genom sökningar i databasen PubMed, varifrån 
originalartiklarna är hämtade. Även reviews och meta-analyser med aktuell 
sammanställande litteratur fanns tillgänglig via denna databas. Sökord, fraser och 
MeSH-termer som användes var: SSRI, PPHN, pregnancy, "persistent pulmonary 
hypertension of the newborn", "serotonin uptake inhibitors" och "persistent fetal 
circulation syndrome" (se tabell 1). Resultatdelen baseras på sju originalartiklar vilka 
överensstämde med studiens syfte. Det fanns totalt åtta studier som undersökte 
sambandet mellan SSRI och PPHN, en av dessa var dock inte tillgänglig i 
fulltextversion via universitetsbiblioteket och uteslöts därför. Övriga studier hade en 
studiepopulation som översteg 1000 individer, vilket bedömdes vara tillräckligt för att 
garantera ett trovärdigt resultat. Förutom PubMed har andra tillförlitliga källor 
används, så som läkemedelsboken, läkemedelsverkets hemsida, Janusinfo (Stockholms 
läns landsting), FASS och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU)s hemsida. Härifrån hämtades delar av bakgrundsinformationen som utgör 
introduktionsdelen.  
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Tabell 1. Artikelsökningar i PubMed med utvalda originalartiklar.  

Datum Sökord Begränsningar 
Antal 
träffar Valda referenser 

1/2 
2016 

("Persistent 
pulmonary 

hypertension of the 
newborn" OR 

PPHN) AND (SSRI 
OR "serotonin 

uptake inhibitors") 

Humans, 
English 

47 
13, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 

1/2 
2016 

("persistent fetal 
circulation 

syndrome"[MeSH] 
AND "serotonin 

uptake 
inhibitors"[MeSH]) 

Humans, 
English 

24 13, 18, 20, 23 

1/2 
2016 

ssri AND pregnancy 
AND pphn  

Humans, 
English 

32 13, 18, 20, 21, 23 

 
 
 
3 Resultat  
 
3.1 Studiedesign  

Data till de ingående studierna är hämtade mellan åren 1996 till 2010. Studierna har 
utförts i USA, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Av de sju studier som 
inkluderats i denna litteraturstudie är alla retrospektiva kohortstudier [18, 19, 20, 21, 
22, 23] utom en som är en fallkontrollstudie [13] (se tabell 2). Upplägget i retrospektiva 
kohortstudier innebär att data samlats in från födelseregister, patientjournaler och 
receptregister i efterhand, därefter delas mödrarna in i två grupper, exponerade och 
oexponerade. Det är då möjligt att jämföra om andelen mödrar som fött barn med 
PPHN är högre i den exponerade gruppen än i den oexponerade gruppen. Chambers 
(2006) [13] är den enda fallkontrollstudien. Här jämfördes en ”fall-grupp” (de med 
PPHN) och en kontrollgrupp. Intervjuer utfördes inom 6 månader efter förlossning, där 
mödrarna i respektive grupp tillfrågades om eventuell exponering för SSRI under 
graviditeten. Studien var delvis blindad, sjuksköterskorna som utförde intervjuerna 
hade ingen vetskap om vilken grupp respektive kvinna tillhörde. Om andelen mödrar 
som använt SSRI under graviditeten är högre i fall-gruppen än i kontrollgruppen tyder 
detta på att SSRI kan öka risken för PPHN.  
 
Studiernas populationsstorlek skiljer sig kraftigt åt, vilket dels beror på vilken typ av 
studie som gjorts, och dels hur många kliniker som inkluderats. I en amerikansk studie 
[20] identifierades 1104 kvinnor som exponerats för SSRI under graviditeten, vartefter 
en oexponerad kontrollgrupp med lika många mödrar konstruerades, till skillnad från 
övriga kohortstudier där alla registrerade födslar, som uppfyller inklusionskriterierna, 
under de aktuella åren inkluderades. Alla studier utom en [19] är multicenterstudier, 
vilket innebär att data från flera olika kliniker samlats in. Antalet nyfödda med PPHN i 
resp. studie varierar också mycket mellan de ingående studierna. I de två amerikanska 
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studierna från 2009 [19, 20] finns endast 5 resp. 16 barn med PPHN inkluderade (se 
tabell 2), medan övriga studier har inkluderat mellan 377- 8030 barn som fått denna 
diagnos.  
 
Vad gäller graviditetslängd fanns olika inklusionskriterier för de aktuella studierna. I en 
av studierna inkluderades barn som fötts efter den 33:e graviditetsveckan [22] och i två 
andra studier barn som fötts efter graviditetsvecka 34 [13, 21]. I en av studierna 
inkluderades alla nyfödda barn oavsett graviditetslängd, dock fanns endast barn födda 
efter graviditetsvecka 33 med i den slutgiltiga analysen [18]. I en av studierna 
inkluderades ”fullgångna och nästan fullgångna barn”, dock definierades inte vad som 
menades med dessa två termer [20]. För de två resterande studierna angavs inte någon 
minsta längd på graviditeterna som inkluderats [19, 23]. För en del av studierna fanns 
även andra inklusionskriterier, som i huvudsak handlade om avsaknad av andra 
sjukdomar, förutom de som var en direkt följd av PPHN-diagnosen [13].   
 
 
 
 
Tabell 2: Originalstudier där sambandet mellan SSRI-exponering under graviditet och ökad 
risk för PPHN studerats. 

Studie Design 
Studiepopulation 

(nyfödda) 

Antal 
med 

PPHN 
Land År 

Chambers, 
2006 [13] 

Retrospektiv 
fall-

kontrollstudie  
1213 377 USA 

1998-
2003 

Källén, 2008 
[18] 

Retrospektiv 
kohortstudie 

831 324 506 Sverige 
1997-
2005 

Wichman, 2009 
[19] 

Retrospektiv 
kohort studie 

25 214 16 USA 
1993-
2005 

Andrade, 2009 
[20] 

Retrospektiv 
kohortstudie 

2208 5 USA 
1996-
2000 

Reis, 2010 [21] 
Retrospektiv 
kohortstudie 

1 236 053 572 Sverige 
1997-
2007 

Kieler, 2012 
[22] 

Retrospektiv 
kohortstudie 

1 618 255 1932 

Danmark, 
Finland, 
Island, 
Norge, 
Sverige 

1996-
2007 

Huybrechts, 
2015 [23] 

Retrospektiv 
Kohortstudie 

3 789 330 8030 USA 
2000-
2010 

 

 

3.2 Störfaktorer 

I flera av studierna undersöktes förutom sambandet mellan SSRI-exponering och 
PPHN, även andra faktorers påverkan [13, 18, 22, 23]. Egenskaper hos modern som 
tros kunna öka risken för att föda barn med PPHN är hög ålder, högt BMI-värde 
(vikt(kg)/längd(m)²), svart eller asiatisk etnicitet, diabetes och rökning under 
graviditet. Förutom dessa faktorer förmodas förstföderskor löpa en större risk att föda 
barn med PPHN än omföderskor. Förtidigt födda barn, och barn som förlöses med 
kejsarsnitt drabbas troligen också i större omfattning. Likaså verkar barnets kön ha 
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betydelse för uppkomsten av sjukdomen, där pojkar drabbas i större utsträckning än 
flickor. Användning av NSAID eller intag av alkohol under graviditeten är ytterligare 
två potentiella riskfaktorer. I tabell 3 sammanfattas de viktigaste störfaktorerna. För att 
erhålla ett resultat som endast återspeglar risken med SSRI-behandling måste tänkbara 
störfaktorer tas hänsyn till. I fallkontrollstudien [13] gjordes detta dels genom att 
matcha kontrollgruppen med fall-gruppen så att olikheterna var så små som möjligt, 
dels genom att i efterhand justera det erhållna resultatet utifrån de skillnader som 
fanns mellan de två grupperna. I denna studie påvisades en koppling mellan PPHN och 
faktorerna: BMI, etnicitet och diabetes. I en svensk studie från 2008 [18] kunde ett 
samband ses mellan moderns ålder, BMI, rökvanor, antal tidigare graviditeter, 
graviditetslängd och PPHN. Dock gjordes här ingen justering av resultatet för 
prematura födslar eftersom endast barn som fötts från och med graviditetsvecka 34 
inkluderades i resultaten. Det är framförallt barn som föds i graviditetsvecka 33 eller 
tidigare som löper en större risk att drabbas av PPHN [18]. I en annan svensk studie 
från 2010 [21] gjordes ingen egen analys av riskfaktorerna utan data från den tidigare 
nämnda studien [18] användes även här för att justera resultaten, d.v.s. ålder, BMI, 
rökning och antal tidigare graviditeter. Den nordiska studien från 2012 [22] visade ett 
signifikant samband mellan PPHN, ålder, diabetes och antal tidigare graviditeter. Den 
senaste studien från 2015 [23] var den enda som justerade resultatet utifrån om barnen 
fötts med kejsarsnitt eller inte. Dessutom togs även hänsyn till graviditetslängd, 
diabetes, etnicitet och BMI. I de två amerikanska studierna från 2009 [19, 20] har 
ingen justering av resultaten gjorts utifrån eventuella störfaktorer. Vad gäller 
graviditetslängd har endast en av studierna [23] justerat resultaten utifrån denna 
störfaktor trots att det finns ett tydligt samband mellan prematur födsel och 
uppkomsten av PPHN. Det beror på att alla utom en [19] av de övriga studierna valt att 
endast inkludera barn som fötts efter graviditetsvecka 33 eller 34, då risken för PPHN 
är betydligt lägre. 
 
 
Tabell 3: Störfaktorer som respektive studie tagit hänsyn till och justerat resultaten utifrån.  

Studie Ålder BMI Ras Diabetes Rökning 
Prematur 

födsel 
Antal 

graviditeter 
Kejsar
snitt 

Chambers, 
2006 [13]  

x x x 
 

 
  

Källén, 
2008 [18] 

x x 
  

x  x 
 

Wichman, 
2009 [19]         

Andrade, 
2009 [20]      

 
  

Reis, 2010 
[21] 

x x 
  

x  x 
 

Kieler, 
2012 [22] 

x 
  

x 
 

 x 
 

Huybrecht
s, 2015 

[23] 
 

x x x 
 

x 
 

x 
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3.3 Uppskattad risk med SSRI-exponering 

Av de sju studier som studerades visade fem av dessa på en signifikant ökad risk för 
PPHN vid användning av SSRI under graviditet [13, 18, 21, 22, 23] (se tabell 4). Medan 
de två resterande studierna inte visade på något samband [19, 20]. Bland de studier 
som visade på en koppling mellan PPHN och SSRI var tre angivna med måttet 
oddskvot [13, 22, 23], och två angav resultatet som relativ risk [18, 21]. Samtliga har 
använt sig av ett 95 % -igt konfidensintervall och den justerade riskökningen stäcker sig 
från 1.12 till 6.1. Fyra av studierna [13, 18, 21, 22] har undersökt om riskerna varierar 
beroende på när under graviditeten exponeringen sker. Medan de återstående har 
fokuserat på att jämföra exponering under sen graviditet (efter graviditetsvecka 20) 
med icke-exponering [19, 20, 23]. Två av studierna [18, 21] visade på ett signifikant 
samband mellan SSRI-exponering under tidig graviditet (före graviditetsvecka 20) och 
ökad risk för PPHN. För SSRI-exponering under sen graviditet fann man i fem av 
studierna en signifikant ökad risk för PPHN [13, 18, 21, 22, 23]. I fallkontrollstudien 
[13] identifierades den högsta risken, här var OR = 6.1 (vid behandling under sen 
graviditet), vilket i praktiken betyder att SSRI-behandling under graviditet kan 
innebära att kvinnan löper en sex gånger högre risk att föda barn med PPHN. 
 

   
 
 
Tabell 4: Uppskattad riskökning för PPHN till följd av SSRI-exponering under graviditet.   

Studie 

Antal 
nyfödda 

som 
studerats 

Antal 
med 

PPHN 

Uppskattad risk med 
SSRI-exponering 

Signifikant 
riskökning 

Chambers, 2006 
[13] 

1213 377 OR=6.1 (95% CI=2.2–16.8) Ja 

Källén, 2008 [18] 831 324 506 

Tidig graviditet: RR=2.4 
(95%CI=1.2-4-3), sen 

graviditet: RR=3.57 (95 % 
CI=1.2–8.3) 

Ja 

Wichman, 2009 
[19] 

25 214 16 Ingen riskökning Nej 

Andrade, 2009 
[20] 

2208 5 Ingen riskökning Nej 

Reis, 2010 [21] 1 236 053 572 

Tidig graviditet: RR=2.3 
(95% CI=1.29–3.80), sen 

graviditet: RR=2.56 
(95%CI=1.17–4.85), både 
tidig och sen graviditet: 

RR=3.44 (95 % CI=1.49-
6.79) ¹ 

Ja 

Kieler, 2012 [22] 1 618 255 1932 OR=2.1 (95% CI=1.5-3.0) Ja 

Huybrechts, 2015 
[23] 

3 789 330 8030 
OR=1.12 (95% CI=0.95-

1.31)  
Ja 

¹ Tidig graviditet < graviditetsvecka 20, sen graviditet > graviditetsvecka 20. CI= 
konfidensintervall, OR= oddskvot, RR= relativa risken.   
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3.4 Skillnader mellan specifika preparat 

Den enda studien som hittades där en analys av skillnader mellan specifika preparat 
gjorts, vad gäller risk, är den nordiska studien från 2012 [22]. Även i de resterande 
studierna fanns uppgifter om vilka preparat som använts, dock gjordes här inga sådana 
analyser pga. att de ansåg sig ha för få individer och för få fall av PPHN i respektive 
preparatgrupp, för att erhålla ett trovärdigt resultat. I figur 3 redovisas resultaten från 
den nordiska studien [22], och riskerna för preparaten: fluoxetin, paroxetin, citalopram 
och sertralin. Den sammantagna riskökningen av SSRI (alla preparat) visade sig i 
denna studie vara OR=2.1. Fördelningen mellan de olika preparaten är förhållandevis 
jämn, och sträcker sig inom intervallet OR= 2.0 - 2.8. Dock tyder resultaten från denna 
studie på att behandling med paroxetin under sen graviditet skulle innebära en något 
högre risk att föda barn med PPHN jämfört med övriga SSRI-preparat, för paroxetin 
var OR=2.8. Det preparatet som förknippades med den lägsta risken var Fluoxetin med 
OR=2.0.    
  
 
  

Figur 3. Diagrammet visar hur specifika SSRI-preparat skiljer sig vad gäller risk för PPHN 
vid användning under sen graviditet (från graviditetsvecka 20). X-axeln anger vilka olika 
preparat som studerats och hur många kvinnor (n) som exponerats för resp. preparat, och y-
axeln anger oddskvot (OR), dvs. den riskökning som användningen innebär. Data är hämtat 

från en nordisk fallkontrollstudie från 2012 [22].  
 
 

 

4 Diskussion  

4.1 Studieupplägg och störfaktorer 

Den här litteraturstudien sammanfattar sju studier som är utförda med olika design. 
Studiedesignen är av stor betydelse när det gäller att minimera risken för bias och 
därmed erhålla ett resultat som är tillräckligt trovärdigt för kunna appliceras på en hel 
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befolkningspopulation. Den typ av studie som är mest lämplig ur detta hänseende är 
randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar, så kallade RCTs [19]. Dock är det 
inte etiskt försvarbart att utsätta foster för potentiellt skadliga substanser enbart ur 
forskningssyfte, vilket gör att denna typ av studier inte är möjliga att utföra inom detta 
område. I den här litteraturstudien är sex av sju studier av kohorttyp [18, 19, 20, 21, 22, 
23]. Fördelar med denna studiedesign är att stora studiepopulationer kan studeras och 
att de speglar verkligheten på ett sätt som inte är möjligt i kliniska prövningar [15]. I 
fall-kontrollstudier, där data inhämtas med hjälp av intervjuer utförda i efterhand, 
finns stor risk för ”recall-bias”, dvs. att den som intervjuas förvränger fakta ”med facit i 
hand”, och ”kommer ihåg” annorlunda beroende på utfallet [13]. Denna typ av fel 
undviks i kohortstudier där data nästan uteslutande inhämtas från olika typer av 
register [15]. Att använda register för inhämtning av data kan dock innebära en del 
begränsningar, endast den dokumentation som finns tillgänglig i registren är möjlig att 
använda, vilket gör att viktig information ibland måste utelämnas.  
 
I kohortstudier är identifieringen av eventuella störfaktorer av stor vikt, då olikheter 
mellan de studerade grupperna kan innebära att resultatet blir missvisande, och visar 
på samband som i verkligheten inte existerar, eller att egentliga samband inte upptäcks 
[15]. Ett exempel på detta från denna litteraturstudie skulle kunna vara att fler kvinnor 
i den exponerade gruppen är överviktiga jämfört med den oexponerade gruppen. Om 
utfallet av studien visar på högre andel barn med PPHN i den exponerade gruppen, 
tolkas detta som att exponering av SSRI under graviditet ökar risken för PPHN. Men 
eftersom övervikt i sig befaras kunna innebära en ökad risk för PPHN, kan denna 
tolkning vara felaktig och visa på ett samband som inte finns. Genom att utföra 
sekundära analyser av tänkbara störfaktorer, eller confounders som de också kallas, 
upptäcks eventuella samband, och resultatet kan justeras utifrån detta. Fem av de sju 
studierna har justerat resultaten med hänsyn till funna störfaktorer [13, 18, 21, 22, 23]. 
För de övriga två uppgavs det att bristfällig dokumentation i registren var orsaken till 
att inga sekundära analyser gjordes, och detta tas upp som svagheter i respektive 
studies diskussionsdel [19, 20].  
 
Att det är just dessa två studier som inte funnit något samband mellan SSRI och PPHN 
kan kanske till viss del förklaras med den uteblivna justeringen av resultaten, men den 
troligaste orsaken är att studiepopulationen varit för liten och de fall av PPHN som 
studerats varit för få, 5 respektive 16 fall [19, 20]. Ju mindre studiepopulationen är 
desto större blir risken för att slumpen bidrar till utfallet i studien. Eftersom sjukdomen 
är så pass ovanlig krävs väldigt stora studiepopulationer för att tillräckligt många fall av 
PPHN ska uppkomma. Låt säga att studiepopulationen består av 4000 nyfödda och att 
incidensen ligger någonstans mellan 0,5-2,0 av 1000. Det innebär att ca 2-8 fall av 
PPHN kommer att observeras, med så få fall är risken stor för att dessa slumpvis 
hamnat i någon av grupperna, och det är då inte möjligt att dra några slutsatser om 
eventuella orsaker. Att utföra multicenterstudier är nästan ett måste för att erhålla en 
studiepopulation stor nog att garantera trovärdigheten i resultaten. Att endast 
inkludera deltagare från en specifik klinik har, förutom en liten studiepopulation, även 
andra nackdelar. Resultaten kommer i väldigt stor utsträckning påverkas av just detta 
sjukhus rutiner och det fåtal läkare som är inblandade, bland annat vad gäller att ställa 
diagnos. Sex av sju studier använde sig av data från olika kliniker [13, 18, 20, 21, 22, 
23], varav en [22] inkluderade kliniker i flera olika länder. Den sjunde [19] baserade 
studien på registerdata från en och samma klinik, vilket resulterade i att inget barn i 
den exponerade gruppen föddes med PPHN under de aktuella årtalen. Slutsatsen som 
drogs var att inget samband fanns mellan användning av SSRI och förekomst av PPHN.  
 
I den svenska studien från 2008 [18] gjordes en sekundär analys av hur 
graviditetslängden påverkar förekomsten av PPHN, och resultaten visade som väntat 
på en klart ökad risk hos förtidigt födda barn. Ju kortare graviditetslängd desto större 
är risken för att barnet föds med denna sjukdom, vilket beror på att lungorna 



11 
 

färdigbildas i slutet av graviditeten. Om barnet föds innan denna process är avslutad, är 
risken stor för att dessa symtom uppkommer. Genom att exkludera prematura barn 
som fötts före graviditetsvecka 34 förhindras en potentiell störfaktor, som annars kan 
påverka resultatet. Detta gjordes i fem av de sju studierna [13, 18, 20, 21, 22]. I två av 
studierna fanns ingen information om eventuella inklusionskriterier beträffande 
graviditetslängd [19, 23]. En av dessa studier [23] har istället tagit hänsyn till 
eventuella skillnader i graviditetslängd mellan de båda grupperna och i efterhand 
justerat resultaten utifrån detta. För den andra studien [19] har dock ingen hänsyn 
tagits för prematura födslar.    
 
 

4.2 Resultatens signifikans och specifika preparat  

I den första av de undersökta studierna, den amerikanska fallkontrollstudien från 2006 
[13], sågs inget samband mellan SSRI-exponering under tidig graviditet (före 
graviditetsvecka 20) och ökad risk för PPHN. Däremot visade resultaten en signifikant 
ökning av risken, med en oddskvot på 6.1, vid exponering under sen graviditet (efter 
graviditetsvecka 20). Denna studie blev sedan utgångspunkt för de efterkommande 
studierna, där några [18, 21, 22] valde att studera effekterna vid både tidig och sen 
exponering, medan andra [19, 20, 23] valde att fokusera på sen exponering, där ett 
samband redan var påvisat. Studiernas resultat anges inte i samma mått, men vid 
ovanliga sjukdomstillstånd kan man jämställa oddset med risken. Totalt två av fyra 
studier som studerat effekterna av tidig exponering har funnit ett signifikant samband 
[18, 21]. Dessa studier är båda svenska och data är inhämtat under nästintill samma 
tidperiod, vilket gör att det snarlika resultatet med en relativ risk på 2.4 resp. 2.3, inte 
förvånar. Huruvida det överensstämmer med den faktiska risken är dock svårt att säga.  
Vid en sammanställning av resultaten vad gäller exponering under sen graviditet visar 
majoriteten av studierna, fem av sju, på ett signifikant samband mellan SSRI och 
PPHN. Dock har ingen av de efterkommande studierna visat på en lika stor riskökning 
som från början antyddes. Risken låg mellan 1.12 – 6.1, vilket stämmer väl överens med 
bedömningar som gjorts i sammanställande litteratur [15], där den relativa risken 
uppskattas ligga mellan 2 - 3. Även fast risken inte verkar vara så stor som det från 
början befarades så råder ändå ett signifikant samband, vilket är viktigt att känna till 
och ta med i beräkningarna, då det gäller SSRI-behandling av gravida kvinnor i 
framtiden. Speciellt med tanke på sjukdomens svårighetsgrad och höga mortalitet.  
 
Av de sju studier som här undersökts fanns i många fall uppgifter om vilka specifika 
preparat som använts. Men endast en av dessa studier [22] ansåg sig ha tillräckligt 
många fall av PPHN i respektive preparatgrupp, för att kunna analysera resultaten 
utifrån detta, och finna eventuella skillnader mellan de använda preparaten. Vid 
behandling under sen graviditet varierar oddskvoten mellan 2.0 och 2.8 vilket alltså 
tyder på att risken är förhållandevis jämn oberoende av vilket preparat som modern 
exponerats för. Den högsta risken påvisades vid behandling med paroxetin, medan 
fluoxetin visade sig ge den lägsta riskökningen. På grund av eventuell ökad 
missbildningsrisk hos fostret vid användning under graviditet, och risk för toxicitet hos 
barnet vid amning, är inget av dessa preparat något förstahandsval vid behandling av 
gravida kvinnor. Och den således blygsamma riskökningen med paroxetin jämfört med 
övriga SSRI-preparat har därför ingen egentlig klinisk betydelse i Sverige. Dock kan det 
bidra till ytterligare bevis för att just paroxetin skall undvikas i dessa sammanhang. Vad 
gäller förstahandsvalen sertralin och citolapram tyder resultaten från denna studie inte 
på några skillnader mellan dessa två, vid användning under sen graviditet och ökad risk 
för PPHN.  
 
För att sammanfatta denna diskussion kan nämnas att de flesta svagheterna i de 
belysta studierna funnits i de två amerikanska studierna från 2009 [19, 20]. 
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Framförallt den ena studien [19] har många möjliga felkällor som bland annat: liten 
studiepopulation, få antal barn med PPHN, data från endast en klinik, otydligt 
definierade inklusionskriterier och avsaknad av hänsyn för eventuella störfaktorer. Det 
bör också nämnas att det endast är dessa två studier som inte funnit något samband 
mellan SSRI och PPHN. Huruvida det har någon betydelse när under graviditeten 
exponeringen sker är svårt att spekulera i då endast fyra av de sju studierna undersökt 
exponering under tidig graviditet, och endast två av dessa funnit ett samband. 
Sambandet verkar dock vara svagare än för exponering under sen graviditet, vilket 
tyder på att det skulle innebära en högre risk att exponeras för SSRI under slutet av 
graviditeten. Men att en eventuell riskökning även vid tidigare exponering inte kan 
uteslutas. 
 
Hur studierna har finansierats skiljer sig åt. Fyra av sju studier har enbart opartiska 
sponsorer, som exempelvis olika stiftelser, institut och sjukvårdsinrättningar [18, 20, 
22, 23]. En studie har ett institut som huvudsponsor, men har även tagit emot bidrag 
från olika läkemedelsföretag [13]. I de två resterande studierna finns inga finansiärer 
angivna. Det finns dock inget som tyder på att någon av de inkluderade studierna skulle 
ha vinklat eller förvrängt resultaten.      
 
Den här litteraturstudien har både styrkor och svagheter. Pga. att så få artiklar 
överensstämde med studiens syfte, inkluderades alla studier där fulltextversion fanns 
tillgänglig. Detta innebär att inga studier valts bort, och att risken för att viktig 
information missats, är väldigt liten. Till studiens svagheter hör inklusionskriterierna 
gällande studiepopulationens storlek. Att inkludera alla studier där studiepopulationen 
översteg 1000 personer, när incidensen kan vara så låg som 0,5 fall per 1000 individer, 
innebär att flera studier har för få fall av PPHN för att resultaten skall anses trovärdiga.  
Sambandet mellan SSRI och PPHN har varit känt i ca 10 år och antalet studier inom 
området är fortfarande få. Fler studier behövs, särskilt studier med fokus på skillnader 
mellan olika preparat.  

 
 
5 Slutsats  
 
Eftersom de flesta studier som undersökts i denna litteraturstudie är av kohort-typ, var 
de relativt enkla att jämföra med varandra, och det var lätt att hitta eventuella fel och 
svagheter hos respektive studie. Då felkällorna var störst bland de studier som inte 
funnit något samband mellan SSRI och PPHN, minskar trovärdigheten i dessa studiers 
resultat, vilket styrker teorierna om ett faktiskt samband. Hur starkt detta samband är 
kan man bara spekulera i, men uppskattningsvis skulle exponering för SSRI under sen 
graviditet kunna innebära en 2-3 gånger högre risk att föda barn med PPHN. 
Incidensen för PPHN varierar i de aktuella studierna, men resultaten tyder på att den 
kan ligga någonstans mellan 0.56 – 2,0 per 1000 levande födda barn. Eftersom 
sjukdomen är så pass ovanlig krävs att många kvinnor behandlas med SSRI för att fall 
av PPHN skall uppkomma som en följd av denna exponering. Om 1000 kvinnor 
behandlas med SSRI under graviditeten kommer alltså enligt resultatet från dessa 
studier 1-6 barn fler att födas med PPHN, jämfört med om kvinnorna inte använt 
läkemedlet. Den absoluta risken för att ett barn ska få PPHN efter exponering av SSRI 
under graviditet är alltså fortfarande mycket låg. 
    
Vad gäller val av antidepressivt läkemedel under graviditet, är det svårt att dra några 
egentliga slutsatser från denna litteraturstudie, med tanke på att endast en av de 
inkluderade studierna analyserat specifika preparat. Den skillnad man fann var heller 
inte särskilt stor. Dock tyder resultaten på att de rådande rekommendationerna, med 
sertralin och citalopram som förstahandsval, är att föredra. Paroxetin som visat sig 
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kunna öka risken för vissa hjärtmissbildningar hos nyfödda är det preparat som, även 
vad gäller PPHN, verkar vara förknippat med den största risken, vilket gör detta 
preparat olämpligt att använda under graviditet.  
 
Huruvida SSRI-behandling under graviditet är etiskt riktigt, då risken för att barnet 
drabbas av en allvarlig och rentav livshotande sjukdom sannolikt ökar, kan debatteras. 
Självklart kommer det alltid finnas situationer då det är nödvändigt att behandla 
gravida kvinnor med dessa preparat. Vid allvarlig depression är riskerna med att inte 
behandla modern troligare större än de risker som läkemedelsbehandlingen utgör. Som 
alltid när det gäller läkemedelsbehandling under graviditet handlar det om att nyttan 
av behandling skall överväga riskerna för eventuella biverkningar. Som tidigare nämnts 
är risken inte speciellt stor, men innebär det att den är negligerbar?   
 
Att fortsätta göra studier inom detta område är viktigt för att öka förståelsen och bidra 
till ytterligare bevisning i denna viktiga fråga. Dock finns redan nu tillräckliga bevis för 
att hävda att behandling med SSRI under graviditet är förknippat med risker, och att en 
individuell behovsbedömning är på sin plats innan dessa preparat förskrivs. Den 
absoluta risken för PPHN är dock låg.     
 
  
 
 

6 Tack 

Ett stort tack till min handledare Anna Sandqvist, som kommit med bra synpunkter 
och goda råd under arbetets gång.   
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