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KULTUr Roald Dahl författade inte bara 
barnböcker och skräcknovelller, han bi-
drog även till neurokirurgins och rehabili-
teringens utveckling. Sidan 1671

Depression under graviditet – större risk att inte behandla

V ad är mest skadligt för barnet  – moderns 
depression eller en läkemedelsbehand-
ling under graviditeten?

Vi vet att obehandlad depression hos mo-
dern kan störa den neurokognitiva utveckling-
en hos barnet och har förknippats med för ti-
dig börd. Samtidigt vet vi att även behandling 
med antidepressiva läkemedel kan påverka det 
växande fostret, och vissa studier rapporterar 
ökad risk för prematur förlossning. 

I majnumret av American Journal of Psychi-
atry rapporteras en intressant studie som be-
lyser denna svåra fråga som många kliniker 
ställs inför (2009;166:557-66). Studien kom-
menteras också i en initierad ledare av Bar-
bara Parry (2009;166:512-14). 

Författarna studerade effekten av depres-
sion med eller utan SSRI-behandling på gravi-
ditetsutfall och på barnens neonatala hälsa. 
De fann att såväl de barn som kontinuerligt 
exponerats för SSRI-läkemedel som de som 
exponerats för depression (utan SSRI-behand-

ling) i större utsträckning (>20 procent) föd-
des för tidigt. Detta jämfört med barn vars 
mödrar inte var deprimerade/inte SSRI-be-
handlats eller barn som endast under kortare 
tid exponerats för SSRI-läkemedel/depressi-
on. I övrigt fanns inga väsentliga skillnader 
mellan de två grupperna i graviditetsutfall el-
ler neonatal hälsa. Inga allvarliga missbild-
ningar noterades. 

V i vet i dag att utebliven behandling av 
depression hos modern kan få långtgå-
ende konsekvenser, vilket både direkt 

och indirekt kan påverka också barnet. 
Så jag kan bara hålla med dr Parry, när 

hon sammanfattar det aktuella kunskaps-
läget och framhåller att med den kunskap vi 
för närvarande har är riskerna förknippade 
med obehandlad depression hos modern be-
tydligt större för barnet än risken för allvarlig 
skada av antidepressiv läkemedelsbehand-
ling. n

»Vi vet att obehand-
lad depression hos 
modern kan störa 
den neurokognitiva 
utvecklingen hos 
barnet och har 
förknippats med för 
tidig börd.«
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 Rättelse
Bo Bergstad och Rolf Malmström, för-
fattare till artikeln »Lyckad introduktion 
för ungerska läkare« i Läkartidningen 
2009;106(23):1576, är verksamma som 
familjeläkare i Gävle respektive Sand-
viken. I artikeln stod olyckligtvis något 
annat.  

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).
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