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• Stemningslidelser
• Angstlidelser
• Tvangslidelser
• Stressreaksjoner
• Hvorfor fokusere på dette?
• Hvor vanlig er det?

• Spiseforstyrrelser
• Schizofreni
• Personlighetsforstyrrelser
• Psykosomatiske lidelser

• Hva er årsakene?

• Alkohol/stoffmisbruk

1

Kan påvirke reproduksjonsprosessen
og/eller evnen til å ta seg av barnet:
• Alkohol/ stoffmisbruk
• Schizofreni
• Alvorlig, vedvarende depresjon
• Spiseforstyrrelser
• Personlighetsforstyrrelser
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Negative ringvirkninger

Estimerte totale utgifter per årskull:
8 milliarder pund
(≈ 94 milliarder NOK)

Oppbygging av helsetjenester
slik at retningslinjer (NICE) kan etterleves:
280 millioner pund (≈ 3.3 milliarder NOK)

KONSEKVENSER AV PSYKISKE LIDELSER UNDER
SVANGERSKAPET:

BAKGRUNN
Antall dødsfall i forbindelse med svangerskap, fødsel og
barseltid, etter årsak, blant 4 111 476 fødsler; Storbritannia:
2000-2005.
2000-05

• Dårlig evne til å ta hånd om seg selv og dårlig kosthold.
• Problemer med å følge råd og anbefalinger i graviditeten.

Direkte dødsårsaker:
Trombose og tromboemboli

71

Preeklampsi og eklampsi

32

Blødning

31

Fostervannsemboli

22

Dødsfall tidlig I svangerskapet

• Økt bruk av sigaretter, beroligende midler, alkohol eller andre
sterkere rusmidler.

(ektopisk svangerskap, spontan/provosert abort,

29

annet)

Sepsis ved infeksjon i genitaltraktus

31

Indirekte dødsårsaker:
Hjertesykdom

92

Selvmord

95

Overdoser ved narkotikamisbruk

35
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Alvorlig, vedvarende depresjon hos mødre er assosiert
med en rekke vansker hos barn:

• Emosjonelle problemer
http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
• Kognitive problemer
• Språklige vansker
• Sosiale vansker

Diagnosis-specific risks (RR) of first-time hospital admission
0 to 12 months postpartum among mothers only
Unipolar
depression

Bipolar
depression

Schizophrenia

0.3

Pregnancy

0.4

0.2

0-30 dager postpartum

2.8

23.3

5.6

31-60 dager

3.5

6.3

1.4

3-5 måneder

2.1

{1.0

1.3

6-11 måneder

1.0

1.0

• Depression is the most prevalent disorder in
psychiatry
• More common in women than in men
• Prevalence is highest during the reproductive age

Kilde: Munk-Olsen et al. JAMA 2006
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BARSELDEPRESJON:

Fordeling av depresjonskåre blant 416 norske
barselkvinner i Nes og Sørum kommuner
(Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001)

• Forekomst mellom 10 og 15%
• Tallene gjenspeiler ikke klinisk depresjon ut fra
diagnosekriterier

Kilde: Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001; Halbreich & Karkun J Affect Disord 2006

Diagnosekriterier (ICD-10)
Minst tre typiske symptomer være til stede samtidig:
 nedsatt stemningsleie
 interesse- og gledesløshet
 økt trettbarhet

BARSELDEPRESJON:

Samme symptomene som depresjon i andre
livsfaser, men farget av omstendighetene

I tillegg må minst fire av følgende symptomer være til stede:
 redusert konsentrasjon og oppmerksomhet
 redusert selvfølelse og selvtillit
 skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 triste og pessimistiske tanker om fremtiden
 planer om, eller utføring av, selvskade eller selvmord
 søvnforstyrrelser
 redusert appetitt
Eberhard-Gran et al. Acta Psychiatr Scand 2001; Halbreich & Karkun J Affect Disord 2006

Minst to ukers varighet
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BARSELTÅRER:
• Forbigående følelsemessig labilitet i dagene etter
en fødsel
• 50-80 %

BARSELPSYKOSE:
• Akutt psykotisk reaksjon i løpet av de første ukene
etter fødselen
• Dyp depresjon / uvanlig oppstemthet,
vrangforestillinger og desorientering

• Varer 2-3 døgn
• Sjeldent (1-2 promille)
• Normaltilstand
• Hvis psykose tidligere i livet - stor risiko for
tilbakefall i barselperioden (30-50%)

“The causes are the same as those which lead
to depression in human beings of all ages”

Kilde: Ian Brockington; Motherhood and Mental Health
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Hva er patologisk og hva er normalt?
• Å føle uro eller redsel innfør en fødsel er
normalt
• Ved sykelig angst er frykten urimelig sterk
• Kan i uttalt grad utvikles til fobisk redsel for å
bli gravid (tokofobi)

Resultater fra «the Ahus Birth Cohort»:

• 8 % hadde relativt uttalt fødselsangst i 3. trimester
(>85 på W-DEQ)
• Fødselsangst assosiert med:

• Patologisk angst- frykt som utløses i ufarlige situasjoner, er
ekstremt sterk og langvarig eller knytter seg til noe som er
langt i fremtiden.
• Angstlidelser- flere symptomer (kriterier) til stede med en
viss varighet og av en slik alvorlighetsgrad som påvirker
dagliglivet.
• Frykt- en intens, akutt aktiveringsreaksjon på en veldefinert
ytre fare.

Resultater fra «the Ahus Birth Cohort»:

• Tidligere negativ forløsningsopplevelse - sentral
risikofaktor
• Rammer ikke bare de som er psykisk sårbare

– Økt bruk av medikamenter
– Lenger forløsningsvarighet

Kilder: Størksen et al. Plos One 2014, Nordeng et al., Arch Womens Ment Health, Adams et al., BJOG 2012

Kilder: Størksen et al. AOGS 2012
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Resultater fra «the Ahus Birth Cohort»:

• En tidligere negativ forløsningsopplevelse økte risikoen for
senere planlagt keisersnitt

• Forløsningsopplevelsen var ikke bestandig sammenfallende
med hvordan forløsningen faktisk hadde forløpt

Source: Størksen et al. Plos One 2014.

En bedre forståelse av betydningen av kvinnens
subjektive fødselsopplevelse kan antakelig bidra til å
unngå noen planlagte keisersnitt

Å lytte til kvinnens subjektive opplevelse etter
en fødsel kan gi muligheter til å korrigere
katastrofale tolkninger
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“The links between mental health problems and
maternal health is a major cause of concern as
they directly and indirectly increase maternal
morbidity and mortality”

Objectives regarding maternal mental health:
•

To provide support to member states on evidence based and cost
effective mental health services in community-based settings for early
identification and management of maternal mental disorders.

•

To provide strategies for promotion of psychosocial well-being and
prevention of mental disorders of mothers during pregnancy and after
delivery

•

To support the integration of mental health programmes with maternal
and child health services.

There is no physical health
without mental health

“Dr Brock Chisholm, the first Director-General of the World Health Organization”
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Alvorlige psykiske lidelser under svangerskap og barsel:
Oppfølging og behandling
Elisabeth Tjora, overlege, Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Alvorlige psykiske lidelser,
psykoselidelser.
Psykose er definert som en tilstand der virkelighetsoppfatningen går tapt, og
evnen til å skille inder og ytre realiteter er opphevet.
• Schizofreni
• Bipolar affektiv lidelse (manisk ‐ depressiv sinnslidelse)
Dette er «alvorlig sinnslidelse i lovens forstand»
• Klinisk er alvorlig personlighetsforstyrrelse, ofte kombinert med
traumeproblematikk, minst like invalidiserende og vanskelig å behandle

Menneskelig nær – faglig sterk

Arv eller miljø?
Psykiske egenskaper og lidelser er arvelige, med komplisert, ikke klarlagt
arvegang.
Stress – sårbarhetsmodellen innebærer at individet arver en genetisk
sårbarhet for psykisk lidelse, og det er ulike miljøpåvirkninger som får
sykdommen til å vise seg.
Hos en sårbar kvinne kan graviditet, fødsel og barselstid være en slik
utløsende faktor.

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Alvorlige psykiske lidelser påvirker
svangerskapet FYSISK
• Medikamenter
• Regulering av vanskelige følelser med
rusmidler/piller/selvskading/selvmords‐forsøk / spiseproblemer.
• Stress‐stoffskifte (angst, depresjon, psykose)
• Mangel på egenomsorg (ernæring, levesett)
• Mangel på oppfølging av svangerskapet.

Menneskelig nær – faglig sterk

….og PSYKISK
• Ingen forventning til barnet eller interesse for fosterutviklingen
• Frykt for ikke å klare seg, manglende sosial støtte.
• Tilbakefall av alvorlig psykisk lidelse – psykose, affektiv svingning.
• Urealistiske forestillinger om svangerskapet og manglende samarbeid med
dem som følger opp.
• Aktivering (trigging) av opplevelser fra seksuelle overgrep
• Psykotiske forestillinger om amming, f.eks «Barnet suger ut kroppen min».
• Psykotiske forestillinger om graviditeten: Total benekting, bisarre forsøk på
forsterfordrivelse f. eks. «sulte bort» fosteret, barnet er «et hellig barn»,
barnet invaderer meg, mm.
• Suicidalitet

Menneskelig nær – faglig sterk

Viktige spørsmål fra pasienten:
• Klarer jeg svangerskap, fødsel og å ta vare på et barn?
• Kan jeg amme?
• Er min psykiske lidelse arvelig?
• Vil jeg få tilbakefall i forbindelse med svangerskap/fødsel?
• Hva med medikamenter?

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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………..og noen svar:
• Følg opp behandlingen din og svangerskapskontroller: Fastlege, jordmor,
psykisk helsevern, pårørende, NAV
• Ikke endre medisinene dine uten å rådføre deg. Sjansen for fosterskader er
små.
• Ha hjelp til omsorg for barnet
• Forbered deg på at du ikke bør amme, men bruke medisiner som anbefalt.
• Arvelig? Ja, men menneskene og livene deres er mangfoldige..Er du sårbar –
unngå stress.

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Fremsnakk kunstig ernæring
• Kvinnen bør bruke medikamenter, evt. gjeninnsette seponerte medikamenter
(valproat, methylfenidat)
• Hormonbalanse gjenopprettes raskere (Ingen ammetåke)
• Ingen usikkerhet om barnet får nok, eller om melken er «bra nok»
• Andre kan overta matingen hvis mor har det vanskelig (nattesøvn)

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Schizofreni
Schizofreni er et samlebegrep konstruert ca 1910 av den sveitsiske psykiater
Eugen Bleuer.
Det er en samling av mentale og atferdsmessige forstyrrelser, et klinisk
syndrom, som involverer mange hjernestrukturer.
Årsaken er ukjent, mange hypoteser.
Klart arvelig, ukjent arvegang.

Ernst Josephson
(1851‐1906)
«Strömkarlen»»

Før..

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Positive symptomer
• Paranoide vrangforestillinger (uforståelige, merkelige)
• Sansebedrag: Hallusinasjoner. Alle sansekvaliteter kan være med, vanligst er
hørselshallusinasjoner
• Påvirkningsideer‐ følelse av å være styrt, andre kan lese tankene mine,
plante tanker i hodet mitt, kringkaste dem
• Oppløsning av identitet

..og etter
at hans
schizofren
i
debuterte

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Negative symptomer
• Apati
• Følelsesmessig avflating
• Initiativløshet – går i stå
• Viljeløshet, ambivalens
• Oppløst, ulogisk tale, fravær av tale
I tillegg:
Motoriske symptomer, langsomhet, uro, stereotype bevegelser mm.

Begrepet schizofreni, som betyr «spaltet sinn», refererer til at mange ulike
hjernefunksjoner er involvert og alvorlig rammet. ( ikke at pasienten oppfatter
seg som flere personer.)
Schizofreni har stor overdødelighet i selvmord (> 10%)
Manglende egenomsorg fører til nedsatt helse
Rusmisbruk er hyppig

Prevalens:
½‐1 % av befolkningen. Rammer unge mennesker,
gjennomsnittlig debutalder rundt 25 år

Menneskelig nær – faglig sterk

Behandling:
Psykoterapi
Sosial støtte, familieinvolvering
Nevroleptika

Menneskelig nær – faglig sterk

Schizofrene er risikogravide
• Flere schizofrene kvinner får barn nå enn tidligere, men færre enn i
normalbefolkningen. Av kvinner med sykdommen som lever ute i
samfunnet, har ca 60% barn (TdNLF 2002)
• Schizofrene kvinner utsettes oftere for overgrep og seksuell utnyttelse
• De har ofte mindre evne til å skaffe seg prevensjon
• Mange nevroleptika gir hyperprolactinemi og menstruasjonsforstyrrelser, og
kvinnen kan gå lenge uten å være klar over at hun er gravid.
• Vrangforestillinger rundt seksualitet kan spille inn.
• Ved velregulert sykdom og i fast, godt parforhold kan kvinnen klare
svangerskap, fødsel og omsorg ganske bra. Behold velfungerende
medikasjon og følg tett opp. Oppsøkende virksomhet. Kontakt med
nettverk.

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Hovedpoeng: Unngå psykose!!

Nyfødte med schizofrene mødre: «high
risk children»
• Lite aktive
• Hypotone, lite respons på kos, «poor cuddliness»
• Langsommere utvikling av motoriske og språklige ferdigheter
• Nevrologiske «soft signs»
The Copenhagen high – risk project (1962)
16% av barn med schizofrene mødre utviklet schizofreni. Legges alvorlige
personlighetsforstyrrelser til, kom tallet på psykisk syke barn opp i 37,5%

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

og schizofrene mødre
• Dersom psykosen blomster opp, er det farlig for mor og barn. Barnevern kan
bli nødvendig
• De negative symptomene er viktige: Mor kan mangle evnen til å gi barnet
emosjonelle responser og gi aldersadekvat stimulering

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Bipolar affektiv lidelse type 1
(manisk‐depressiv sinnslidelse)
Sinnslidelser som rammer affektsystemet, dvs. det mentale signalsystem.
Sanseapparatet registrerer sanseinntrykk.
Affektapparatet i det limbiske system sier noe om hva slags inntrykk, som
koples til tenkning og hukommelse

Mani
• Minst en ukes varighet
• Hyperaktivitet
• Talepress
• Tankeflukt – livlige assosiasjoner, avledbar, ukonsentrert.
• Ukritisk atferd: Promiskuitet, fyll, pengebruk
• Økt seksualdrift
• Nedsatt søvnbehov
• Økt selvfølelse, grandiositet

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Depresjon:
• Nedstemthet, følelse av håpløshet
• Manglende energi, økt trettbarhet
• Konsentrasjonsvansker
• Søvnforstyrrelser
• Nedsatt appetitt og sexlyst
• Nedsatt selvfølelse
• Selvmordstanker – planer

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Ved både manier og depresjon kan det ses psykotiske fenomener.
Særlig ved depresjoner er psykosefenomener et alvorlig tegn (truende
stemmer, vrangforestillinger om ruin, sosial skandalisering, fortapelse osv).
OBS: Selvmordsfare!
Sykdommen kan debutere under svangerskap/fødsel.
Svangerskap og fødsel vil ofte starte en ny episode av sykdommen.

Prevalens: Rundt 1‐2% av befolkningen
Like mange menn som kvinner
(Andre affektive lidelser er meget hyppige. Depresjon er den vanligst stilte
diagnose i allmennpraksis. Livstidsprevalens er oppgitt i enkelte studier opptil
20‐25%, og kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn)

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Behandling

Prognose

• Stemningsstabiliserende midler: Litium, antiepileptika, nye nevroleptika
• Nevroleptika ved mani, antidepressiva ved depresjon.
• ECT (elektrokonvulsiv behandling, «sjokkbehandling») Meget effektiv og
skånsom behandling ved alvorlige depresjoner. Forsiktig i svangerskap:
Induksjon av fødsel, bradycardi hos foster.
• Psykoterapi, med vekt på psykoedukasjon, betydningen av et rimelig
regelmessig og forutsigbart liv.

• Ubehandlet: Høy mortalitet i selvmord
• Med god behandling er prognosen god.
• Mange svingninger forringer prognosen. Hold dem «på streken».

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Mange store kunstnere er bipolare!

Menneskelig nær – faglig sterk

Peersonlighetsfortyrrelser

Menneskelig nær – faglig sterk

Normal personlighet

Forstyrret personlighet. Mange typer, men vi
opprettholder ikke lenger så skarpe skiller

• Stabil selvfølelse, agent i eget liv
• Evne til å kjenne og kontrollere følelser
• Evne til å mestre stress
• Evne til å reflektere over eget indre liv, og derigjennom forstå andre –
«mentalisering»
• Stabile og følelsesmessig nærende relasjoner til andre

• Ustabil, vanligvis lav selvfølelse
• Dårlig følelse regulering. Kjenner ikke på følelser, eller er helt i følelsenes
vold. Regulerer følelser på uhensiktsmessig måte: Spiseproblemer, rus,
selvskading
• Ustabile og stormfulle forhold til andre, eller utrygg på andre (ustabil,
«borderline»)
• Lite evne til å reflektere over seg selv, føler seg som offer for ytre forhold.

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk
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Likevel ansees tidlige barndomserfaringer å være av stor betydning for
utviklingen av pf.

Årsaker
• Grunnleggende personlighetstrekk, temperament, ses på som medfødt
• Noen er av «naturen» utadvendte, vennlige, robuste og nysgjerrige, noen
mer skeptiske, passive og stressbare.

Menneskelig nær – faglig sterk

Overgrep
Tidlige erfarte overgrep, særlig av seksuell art, gir dyptgående forstyrrelser av
personlighetsutviklingen.
«Kompleks posttraumatisk stress», «varig personlighetsendring som følge av
katastrofale livshendelser»
Kvinner med stort symptomtrykk, dissosiasjon, psykosefenomener,
selvskading, osv.

Menneskelig nær – faglig sterk

Relasjonsskader:
• Dårlig tilknytning til omsorgsperson
• Manglende aldersadekvat stimulering
• Barnet må passe på foreldrene og ikke omvendt (parentified children)

Menneskelig nær – faglig sterk

Pf – pasienter er mer disponert for angst og depresjon i svangerskapet
Kan være «vanskelige» og krevende, uttrykke krav og misnøye med oppfølging,
informasjon, fødselsprosedyre
De største problemene kommer etter fødsel – med tilknytning og omsorg for
barnet
Narsissisme (selvsentrerthet) og ustabilitet.
(«pregnarectics», mommy makeovers)
Behandling av pf: Langvarig psykoterapi.
Er det en terapeut: Få til et samarbeid.

Menneskelig nær – faglig sterk
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«Det skjer noe med gravide om dagen»
(Aftenposten)

«Kompleks posttraumatisk stress» / ustabil pf
Mange kvinner som har vært utsatt for overgrep, ønsker selvvalgt keisersnitt,
og støttes på dette av sine terapeuter.
Her er det en jobb å gjøre for fødselspersonell.
«Å ha et samliv som fører til graviditet, er tentamen. Å føde normalt bør være
eksamen, for å ta tilbake kontroll over egen kropp» (Lillian Nordbø Berge,
personlig meddelelse)

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Avslutningsvis….
• Kvinner med alvorlige psykiske lidelser vil også ha barn
• Det beste er at dette kan planlegges før graviditeten inntrer
• Sosiale forhold må legges til rette
• Støtte fra pårørende og hjelpeapparat
• Tett oppfølging fra flere spesialiteter, samarbeid, nøyaktighet med
medisiner.
• Hjelp til å håndtere tilknytning til barnet

Menneskelig nær – faglig sterk
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Plan for foredraget


Bruk av rusmidler under
svangerskapet





Avgrensning til alkohol da majoriteten av kvinner i fertil alder
drikker alkohol
Kvinner er nærmere 30 år når de får sitt første barn, da har de et
vel-etablert drikkemønster
Dagens kvinner drikker betydelig mer enn for en generasjon siden
Binge-drikking er vanlig blant unge kvinner (def. Som 4
alkoholenheter ved en anledning)



Kari Slinning,
Seksjonsleder, Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og
småbarns psykiske helse (RBUP Øst og Sør) og
Førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO

Skandinaviske studier viser at majoriteten av gravide kvinner har
konsumert noe alkohol i første trimester, ofte før de fikk bekreftet
at de var gravide (Magnusson et al., 2004; Alvik, 2007)
z

25% rapporterer minst en episode med «binge»-drikking i første trimester
(Alvik et al., 2006)
Kari Slinning 13.10.2016

Kari Slinning 13.10.2016

FAS Prevalens på verdensbasis

Prenatal alkoholeksponering


Store variasjoner i prevalenstall
z Avhengig av alkoholvaner i populasjonen, eks. svarte arbeidere i SørAfrika vs. Amerikansk, hvit middelklasse
z Avhengig av målemetoder og diagnosekriterier



Pooled prevalence estimates per 1000 live births: 2.89 (95%
PI: 0 to 39.65)

FAS er blant de mest kjente
årsakene til mental retardasjon
og anses som et betydelig
offentlig helseproblem.
Hva er det, hvordan affiserer det
tidlig utvikling og hvordan
forebygge?

Popova, S. et al., (2016), accepted for publication in Lancet

NB! Prevalens Down Syndrom +/- 1 per 1000 (WHO)
Kari Slinning 13.10.2016

Kari Slinning 13.10.2016
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Risiko faktorer
Alkohol dose
Drikkemønster- “binge” vs. kronisk
 Tidspunktet for eksponering
 Genetisk variasjon
 Karakteristika hos mødre
 Synergistiske reaksjoner med andre
rusmidler
 Interaksjon med ernæringsmessige variabler



Kari Slinning 13.10.2016
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Historisk blikk på alkohol som et teratogen


Foolish, drunken, or harebrain women most
often bring forth children like unto themselves
Aristotle in Problemata



Behold, thou shalt conceive and bear a son:
And now, drink no wine or strong drink.
Judges 13:7



The Gin epidemic in England, 1750
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Effekter av alkohol på hjernen
 Direkte toksisk effekt på alle stadier i fosterlivet:
z
z
z
z
z
z

påvirker dannelser av nye hjerneceller
forstyrrer utvandringen av hjerneceller til grå substans
skader hjernens støttevev
hindrer isolasjon av nervetråder
øker celle-død
påvirker mengden signalstoff i hjernen (Volpe, J. 2001)
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Effekter på hjernen basert på MRI funn
Acta psychiatrica, review artikkel, 2015

Alkoholskader tidlig i svangerskapet

Mindre total hjernevolum
 Mindre volum i både grå og hvit substans
 Endringer i størrelse og form på corpus callossum
 Mindre volum på basal ganglia og hippocampus


z
z
z
z
z
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Føtalt Alkohol Syndrom (FAS)

Skader i siste del av svangerskapet


Redusert og avvikende utvikling av dendritter og
hemming av myeliniseringsprosessen.
z

Dette kan forklare de kognitive vanskene og
atferdsforstyrrelsene som mange eksponerte barn har
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Microcefali
Migrasjonsforstyrrelser
Midtlinjeanomalier (agenesis av corpus callosum, septooptisk dysplasi)
avvik i hjernestammen og cerebellum
Misdannelser i midtansiktet (NB! meget begrenset tidsvindu,
kritisk periode)

Spesifikke misdannelser i
midtansiktet
Pre- og/eller postnatal
veksthemning
Tegn på CNS dysfunksjon
Kjent alkoholeksponering ikke nødvendig
om alle tre hovedkategorier oppfylles,
men bør dokumenters!!
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Photo courtesy of Teresa Kellerman

AnsiktttsAnsikts
ss-karakteristika
karakteristika hos et barn og et muse
ka
see-foster
etter prenatal alkoholeksponering.
Barn med FAS

Muse
see-fostere
Narrow forehead
Short palpebral fissures

Small nose
Small midface

THE FACE
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LOWN FAS
HAS FEATURES THAT
CAN BE CAUSED BY
DAMAGE TO
MIDLINE
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STUCTURES.

Long upper lip with
deficient philtrum
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Alkohol-eksponert

Å vokse opp med FAS

Fra Ann Streissguth
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FAS
NORMAL
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normal

Misdannelser

FAS – bare toppen av et isfjell




Føtalt Alkohol Syndrom








Føtale Alkohol Effekter



Klinisk suspekt, men
fremstår uten de
klassiske
kjennetegnene
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Misdannelser på hovedorganer som;
Hjerte
Nyrer
Øye (eks. esotropia el.»lazy eye»)
Ører
z Særlig utsatt for øreinfeksjoner og delvis eller fullstendig
hørseltap (8nde nerve døvhet)
z Nødvendig med grundig hørselsundersøkelse første leveår og
bør repeteres avhengig av barnets tale-og språkutvikling

Fra Streissguth

Hjerneskader forårsaket av
prenatal alkoholeksponering
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Forandringer i hjernestørrelse
Cerebrum

Cerebrum

Cerebellum

100
95

90

***
**

85
p < 0.010
80
PEA

75
Corpus Callosum
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Foto: Clarren, 1986

FAS

p < 0.001

Cerebellum
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Mattson et al., 1994

Corpus callosum misdannelser

Generelle vansker hos personer med
FASD


Informasjons-proseseringsvansker
Å ta inn informasjon
Å lagre informasjon
z Å gjenkalle informasjon når det kreves
z Å anvende informasjon hensiktsmessig i en
spesifikk situasjon
z
z
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Mattson, et al., 1994; Mattson & Riley, 1995; Riley et al., 1995

Lav IQ
 Lesevansker
 Rettskrivingsvansker
 Matematiske vansker
 Lavere nivå av adaptiv fungering: vesentlig
mer svekket enn IQ


Generelle Intellektuelle prestasjoner
115

Standard skåre

Primære vansker hos personer med
FASD

100
85

NC

*

*

*

*

**

PEA

*

FAS

70
55
40
FSIQ

VIQ

PIQ

IQ skala
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Mattson, S.N., 1997.

Svake excutive funksjoner

Nevropsykologiske Prestasjoner

Regel: Flytt bare en kloss av gangen ved å
bruke bare en hånd, og plassser aldri en
stor kloss oppå en mindre kloss (tower-task)
3

1
6

2

NC

Posisjon ved start
1
2

Regel-brudd

PEA

4

2

FAS

P<0.001

3
0

Gruppe

Posisjon ved slutt
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Mattson, et al., 1998

FAS(D) og sosiale vansker

Vansker med sensorisk integrering


Oversensitiv for sensoriske input
Blir urolig og forstyrret av sterkt lys, sterke lyder
og lukter
z Blir irritabel og urolig av merkelapper og sømmer
på innsiden av klær
z Kan ha høy smerteterskel
z

z

Har problemer med å fornemme hvordan
kroppen er i forhold til rommet
Kari Slinning 13.10.2016

Mattson, et al., 1999

Lite studier på sosial funksjon.
 Thomas et al., 1998: svekkede evner
vedrørende interpersonlige relasjoner. Funn
tyder på at utviklingen av sosiale ferdigheter
ikke bare er svekket gjennom barneårene,
men at utviklingen ser ut til å gå
langsommere, nærmest stagnere når de
nærmer seg pubertet.
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Skolebarn med FAS(D)

FAS(D) i sped-og småbarnsalderen
Prematur og SGA
 Spiseforstyrrelser (dårlig vektøkning, fare for
”Failure to thrive”)
 Generelle sanseprosesseringsvansker, svak
habitueringsevne
 søvnforstyrrelser
 svak mimikk, lite differensierte uttrykk






Akademiske problemer:
lesevansker
skrivevansker
z talevansker
z aritmetiske vansker (tall og tid, abstraksjon)
z
z
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Skolebarn med FAS

Oppsummering: Forstyrrelser innen 3 domener

Atferdsproblemer:
oppmerksomhetsvansker
sosiale vansker
z Antisosial atferd (forstyrrer i klassen, bryter
regler, frekk mot lærere, sloss)
z
z
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Nevrokognitiv fungering
Selv-regulering
Adaptiv fungering
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Foreslåtte kriteria for ND-PAE i DSM V

Diagnostiske retningslinjer har variert i nyere tid









1996: United States’ Institute of Medicine (IOM) FAS w/known alcohol
exposure and pFAS (partial FAS)
1997-2004: Astley & Clarren, 4 Digit Diagnostic Code
2005: Hoyme et al., Defined ARBD (alcohol related birth defects and
ARND (alcohol related neurobehavioral disorder)
2005: Canadian Diagnostic Guidelines (integrated Hoyme with 4 Digit
Code) Her presiseres endelig; FASD er ikke en diagnose, men et
paraplybegrep (dekker FAS, pFAS, ARND, ARBD)
2015: DSM V: ND-PAE; Neurobehavioral Disorder associated with
prenatal alcohol exposure, 315.8 (F88), s.33
NB! En klar dreining fra strukturelle til funksjonelle vansker
Fortsatt svært viktig at vi kartlegger og dokumenterer alkoholbruk under
svangerskapet, detaljer rundt dose, frekvens, binge i 1.2.3. trimester

Den nevropsykologiske profilen hos individer med FAS sammenfaller
med kriteriene 2-4 for ND-PAE, som beskriver de kognitive og
atferdsmessige vanskene hos individer med FAS og hos de uten de
fysiske kjennetegnene i ansiktet (Kable et al., 2015)
 Kriteriene er:
1. Bekreftet prenatal alkoholeksponering
2. Svekket nevrokognitiv fungering (eks. executiv funksjoner)
3. Svekket selv-regulering (oppmerksomhet og impulskontroll)
4. Svekket adaptiv fungering (sosial kommunikasjon og samhandling)
NB! En ND-PAE diagnose fordrer at symptomene fører til klinisk
signifikante svekkede funksjoner, vanskene skal ha vist seg før 18 år og
det skal ikke være mulig å forklare vanskene bedre med en annen
forklaring enn prenatal alkoholeksponering


Kari Slining 13.10.20, binge16

Nærliggende syndromer til FAS










Aarskog syndrome
Williams syndrome
Noonan’s syndrome
Dubowitz syndrome
Brachmann-DeLange syndrome
Toluene embryopathy
Fetal hydantoin syndrome (Fetal dilantin syndrome)
Fetal valproate syndrome
Maternal PKU fetal effects
Kari Slinning 13.10.2016
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Komorbiditet, A Systematic Review and Meta-Analysis
(Popova et al., 2016, Lancet)




Barn med prenatal alkoholeksponering er ofte henvist til utredning
grunnet sine komorbide tilstander (ADHD, conduct disorder, lærevansker)
Review 127 artikler: fant 428 Komorbide tilstander hos barn med FASD
De 5 komorbide tilstander med høyeste prevalens; forstyrrelser:

z

Disorders involving peripheral nervous system and senses
Conduct disorder
Receptive language disorder (ordforståelse)
Chronic seroua otitis media
Expressive language disorders (ordforråd, uttale)

z

Depresjon og angst er svært vanlig med økende alder

z
z
z
z
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Utredning av FASD krever et multiprofesjonelt team









Lege
z pediater, øye-og ørespesialist, psykiater
Nevropsykolog
Fysioterapeut
Pedagog
Logoped
sosionom
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Screeninginstrumenter
Step 1:
 AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test)
 TWEAK med AUDIT-C (Helsedirektoratet)
Step 2:
 Timeline follow back
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Praktiser medfølelse ved screening




Vær skånsom; Spør åpent og fordomsfritt om alkoholvaner, og lytt
så nøye til deres historie
Du kan bli den ene personen som kan bidra til at personen beveger
seg i retning av atferdsendring
Undervurder aldri betydningen det kan ha at du setter av noen
minutter av tiden din – la dem kjenne at de betyr noe

Regional
Kompetansetjeneste for
Medfødt Russkade (RK-MR)
HSØ
Phd, Nevropsykolog Gro CC Løhaugen
Professor og pediater Jon Skranes
Teamet ved Habiliteringstjenesten for barn og
ungdom i Arendal

NB: Vennlig
Vennligst ingen bilder
av slides.
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Målgruppe og henvisning
• Barn fra 2-18 år fra Helse Sør-Øst
• Bekreftet ruseksponering
• Henvisning fra spesialisthelsetjeneste

Praktisk gjennomføring
Polikliniske konsultasjoner/daginnleggelser

Innleggelse: Et alternativ til poliklinisk vurdering
Behov for medisinske undersøkelser og/eller
observasjon over tid
• Koordinering og planlegging gjøres av saksansvarlig
• Supplerende medisinske undersøkelser gjøres under
innleggelsen.
• 2-3 dagers opphold = effektivt; god mulighet for
observasjon i ulike situasjoner
(måltid, sosialt, søvn etc.)

Henvisning
Klinisk tilbud:
• Primært pasienter fra Sørlandet,
• men må også kunne motta og utrede pasienter
med spesielt komplekse tilstander fra andre
helseforetak i Helse Sør-Øst.
• Samarbeid og dialog med henvisende
spesialisthelsetjeneste.
• Fagfolk fra henvisende tjeneste er velkomne til å
delta.

• Henvisning fra 2.
linjetjeneste –
HABU/BUP

• Kontaktinformasjon
Regional Kompetansetjeneste
– Medfødte Russkader HSØ
HABU-Arendal
Postboks 783, Stoa
4809 Arendal

Tlf. 37075750
Gro.Lohaugen@sshf.no

Bøker og DVD’er om FASD











Educating children and young people with Fetal Alcohol Spectrum Disorders,
Constructing personalised pathways to learning. (Eds. Carol Blackburn, Barry
Carpenter and Jo Egerton).
Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Interdiciplinary perspectives (Eds. Barry
Carpenter, Carolyn Blackburn and Jo Egerton).
The mystery of risk (Ed. Ira J. Chassnoff). Drugs, alcohol, pregnancy, and the
vulnerable child
Moment to moment (Ed. Ira J. Chassnoff). Perspectives on Fetal Alcohol Spectrum
Disorders in Adolescence
Moment to moment (DVD av Ed. Ira J. Chassnoff). Teens growing up with FASD
Å leve med FASD-En film om unge med FASD
Recovering Hope-Mødre snakker ut om FASD
Fetal alcohol syndrome in adulthood. Doctoral thesis, Jenny Rangmar, Gøteborg
Universitet, Sverige, 2016
Kari Slinning 13.10.2016

Farmakoterapi ved psykisk sykdom
i svangerskapet og postpartum
Hedvig Nordeng, professor
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Divisjon for Fysisk og Psykisk Helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

March 2016

January 2016

Olav Spigset and Hedvig Nordeng. Chapter 15. Safety of
psychotropic drugs in Pregnancy and breastfeeding.
In: Pharmacovigilance in Psychiatry.
Springer Publishing, 2016
www.springer.com/in/book/9783319247397

• Depresjon
• Angstlidelser
• Stressreaksjoner
• Spiseforstyrrelser
• Schizofreni
• Personlighetsforstyrrelser
• Psykosomatiske
lidelser
• Psykoser

•
•
•
•
•

Antidepressiva
Antipsykotika
Litium
Antiepileptika
Benzodiazepiner

Er det nødvendig å bruke psykofarmaka
Hva er risiko ved å
unnlate eller
seponere
legemiddelbruk?

malt av Vanessa Baird

Veileder i fødselshjelp 2014
2008
• Kap 3. Røyking,
narkotika,
medikament- og
alkoholmisbruk

Revidert Vinter 2014
• Kap 3A. Legemiddelbruk i
svangerskapet og ammeperioden
• Kap 3B. Alkohol, røyking, og
narkotika/legemiddel-misbruk
• Kap 30. Depresjoner i
svangerskapet og ammeperioden

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

Mors psykiske helse er viktig for
barnets utvikling
• Depresjoner bør behandles fordi
ubehandlet vil sykdommen i seg
selv kunne ha store negative
konsekvenser for mor og barn
(sterk anbefaling)
• Ikke-medikamentell behandling
(samtaleterapi, kognitiv terapi
osv.) er førstelinjebehandling ved
milde til moderate symptomer
(anbefaling)
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

• Gravide med alvorlig depresjon i svangerskapet
og med tidligere god respons på legemidler, kan
tilbys behandling med legemidler etter grundig
risiko-nyttevurdering (anbefaling)
• Kvinner med alvorlig depresjon som står på
antidepressiva når de blir gravide kan fortsette
med det etter grundig risiko-nyttevurdering
(anbefaling)
• Bytte fra et antidepressivum til et annet kan imidlertid
være problematisk, og hvis kvinnen har alvorlig depresjon
og allerede er gravid, frarådes ofte slikt bytte (forslag)
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

• Valg av antidepressiva bør gjøres ut i fra
sikkerhetsprofil i svangerskapet og evt. tidligere god
respons:
– SSRI’er foretrekkes fremfor de eldre TCA pga. toksisitet (anbefaling)
– Paroxetin (Seroxat®) er ikke førstevalget i 1. trim pga. en mulig liten
økt risiko for hjertefeil hos barnet (anbefaling)
– Mindre data er tilgjengelig for de nyere antidepressiva (anbefaling)
– Ved bruk av antidepressiva eller lamotrigin (Lamictal®) anbefales
det monitorering av serumkonsentrasjon pga. farmakokinetiske
endringer i løpet av svangerskapet (forslag)

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/

Kvinne, 36 år, med schizofreni

Lege 1.
Psykiater

Lege 2.

Lege 3.

Virkestoff (preparatnavn)

Dose (mg/døgn)

Svangerskapsuke

Mirtazapin (Remeron)

30

1–5

Tioridazin (Melleril)

300

1–5

Diazepam (Valium)

10

4–5

Hydroxyzin (Atarax)

12,5

4–7

Klomipramin (Anafranil)

150

6–7

Risperidon (Risperdal)

4

6–7

Fluvoxamin (Fevarin)

100

8–21

Alprazolam (Xanor)

0,5

8–21

Quetiapin (Seroquel)

600

8–21

Karbamazepin (Tegretol)

600

8–21

Biperiden (Akineton)

2

8–21

Lege 4. ?

OM MULIG….

Planlegg
svangerskapet og
ammeperioden!

Informasjonsbehov
Spørsmål-og-svar tjeneste til gravide på internett.
Spørsmål: er det noen som har erfaring med bruk av antidepressiva og graviditet?
Jeg går på Efexor depot og har nettopp oppdaget at jeg er gravid. Må trolig slutte
med medisinene, venter på nærmere beskjed fra legen, men etter hva jeg leser på
www.felleskatalogen.no kan medisinen min påvirke fosteret...
Svar: Hvis du må vente lenge på nærmare beskjed frå legen, så kanskje du kan
kutte ut medisinen enn så lenge? Gjerne i samråd med partner. Det ville i alle fall
eg gjort i og med at denne medisinen kan framkalle abort og redusere veksten
hos fosteret.
hilsen blubben

Manglende etterlevelse
Andel kvinner (%) som ikke etterlevde
legens forskrivning
60
50
40
30
20
10
0

Adherence to medication for chronic disorders during pregnancy – results from a multinational study.
Angela Lupattelli, Olav Spigset, Hedvig Nordeng. Int J Clin Pharmacy Oct 2013

Farmakoterapeutiske vurderinger
• Hva har kvinnen hatt god (dårlig) effekt av tidligere?
• Hva vet man om sikkerhet i svangerskapet?
• Hvilken dosering bruke ?
– Er det nødvendig med endringer i løpet av svangerskapet?
– Hvor hyppig monitorering ?
– Seponeringsregime ?

• Har lm bivirkninger med betydning for svangerskapet?
• Evt hvilke farmakologiske effekter skal barnet observeres
for? Hvilke bivirkninger er rapportert?
• Kan hun amme ved bruk av legemidlet?

Svangerskapsrelaterte endringer
kan endre farmakokinetikken
– Økt distribusjonsvolum
• Blodvolumet øker med ca. 40 - 50 %
– Økt utskillelse via nyrer
• 20% - 60% i løpet av første trimester
– Endret levermetabolisme
• økt aktivitet: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C
• Redusert aktivitet: CYP1A2, CYP2C19
– Økt absorpsjon
 Dosejustering nødvendig for en del psykofarmaka

Eksempel:
Monitorering av lamotrigin i svangerskapet
Dose
SerumC
(mg/dag) (mol/L)
3 mnd før Svangerskapet
450
19,9
Uke 23
750
12,9
Uke 33
850
12,9
Fødsel
875
17,6
9 dager pp
875
28,1
17 dager pp
875
58,1 *

 35%

 48%

Nordmo E et al, 2009
* Barnet utvikler apne og cyanose
Terapeutisk serum kons. 12 – 55 mol/L

Anbefalinger: Lamotrigin i svangerskapet
1. Hvis mulig, mål serumkonsentrasjonen tett opp mot planlagt
graviditet. En basisverdi er nyttig for senere vurderinger.
2. Første serumkonsentrasjon måles så snart graviditet er påvist.
3. Pasienter som tar lamotrigin for en psykiatrisk lidelse, kan måle
serumkonsentrasjonen hver annen måned. Dosen kan justeres opp
med 50 mg hver annen uke hvis serumkonsentrasjon synker med mer
enn 30 % eller faller til under 10 mol/l.
4. Dosereduksjon etter fødsel (50 mg hver 3.-5. dag etter fødselen inntil dosen er
tilbake til utgangsdosen)

Klinisk erfaring tyder på at fallet i serumkonsentrasjon er særlig uttalt i perioden fra
første til andre trimester. Vanskelig å forutsi grad av endring hos den enkelte pasient pga.
betydelige interindividuelle forskjeller mht. svangerskapsrelaterte endringer i
lamotrigins farmakokinetikk

Terapeutisk serum kons. : 12 mol/L – 55 mol/L

• Nyfødte som har blitt eksponert for
antidepressiva tett opp mot fødsel bør
observeres for perinatale komplikasjoner, særlig
respirasjonsvansker (forslag)
• Kvinner som bruker antidepressiva kan amme
(anbefaling)
– Fluoxetin (Fontex®) er ikke førstevalget til ammende
pga. høy overgang i morsmelk og lang halveringstid
(forslag)

ANTIDEPRESSIVA

Hvor vanlig er bruk av SSRI-antidepressiva
blant kvinner i Norge?
Kvinner 20 – 29 år:
Kvinner 30 – 39 år:

5% ¹
7% ¹

Gravide:

1% - 2% ¹

1Reseptregisteret

/ Medisinsk fødselsregister i Norge

SSRIer og fosterskade
• Ingen økt risiko for større strukturelle misdannelser i de
fleste studiene på 1990-tallet
(Pastuzak 1993, Chambers 1996, Nulman 1997, Kulin 1998)

• GlaxoSmithKline desember 2005¹:
– Justert OR for større strukturelle misdannelser etter bruk av
paroxetin i 1. trimester: 1,82 (95% CI: 1,17 – 2,85)
– Justert OR for hjertemisdannelser: 1,79 (95% CI: 1,02 – 3,16)

 FDA reklassifiserer paroxetin fra svangerskapskategori C til D
¹ http://ctr.gsk.co.uk/Summary/paroxetine/studylist.asp

Oppsummering ANTIDEPRESSIVA
• Anses ikke som sterkt fosterskadelige
• Unngå paroxetin pga. mulig liten økt risiko for hjertefeil
• Viktig med adekvat dose som gir god sykdomskontroll.
– Enkelte kvinner må øke dosen. Monitorering.
• Om behov for medisinering, ikke seponer før fødsel
• Oppfølging av barnet etter fødsel: Perinatale komplikasjoner opptrer
hos 20-30% av barna.
• Amming kan tillates

Journal of Clinical Psycopharmacology 2012

Jimenez-Solem et al. BMJ Open, Online July 2012
Data fra danske helseregistre & reseptregister

Kvinner med depresjon, uten antidepressiva, hadde også økt risiko
for å få barn med hjertefeil!

We therefore conclude that the apparent association
between SSRI use and congenital malformations of the
heart may be confounded by indications

Andre komplikasjoner?
• Risiko for
– spontanabort
– dødfødsler
– LBW
– Prematuritet
– Blødninger?

ANTIPSYKOTIKA

•

Førstegenerasjons antipsykotika, lavdosemidler
– Haloperidol
(Haldol)
– Proklorperazin
(Stemetil)
– Perfenazin
(Trilafon)
– Flupentixol
(Fluanxol)
– Zuklopentixol
(Cisordinol)
Førstegenerasjon antipsykotika, høydosemidler
– Klorpromazin
(Largactil)
– Levomepromazin
(Nozinan)
– Klorprotiksen
(Truxal)
Annengenerasjons (atypiske) antipsykotika
– Olanzapin
(Zyprexa, Zalasta)
– Risperidon
(Risperdal)
– Klozapin
(Leponex)
– Kvetiapin
(Seroquel)
– Sertindol
(Serdolect) * trukket 1998 pga. forlenget QT tid, re-introdusert 2005 med restriksjoner
– Ziprazidon
(Zeldox)
– Aripiprazol
(Abilifly)
– Asenapin
(Syncrest)
– Paliperidon
(Xeplion)

•

•

Oppsummering - Antipsychotics
• Brukes av 0.2-0.3% av alle gravide (schizofreni, bipolar lidelse)
• Ingen økt risiko for teratogene effekter, mindre
erfaring for de nyeste 2. gen antipsykotika.
• 1. gen: redusert fertilitet / tardive dyskinesiner
• 2. gen: metabolske bivirkninger
•
•
•
•

Nedsatt glukosetoleranse  Svangerskapsdiabetes
Preeklampsi
Vektøkning
Kvalme

Take home message
1. Ikke-medikamentell behandling går hånd i hånd
med farmakologisk behandling
2. Mye dokumentasjon på risikoen ved ubehandlet
psykisk sykdom i svangerskapet
3. Lm kan brukes ved klar indikasjon – se tabell.
MONITORERING av serumkons!
4. Amming stort sett ok
Spigset, Nordeng. Safety of psychotropic drugs in pregnancy and breastfeeding, in press

Takk for oppmerksomheten!

Oppsummering
Legemiddelgruppe

Svangerskapet, tidlig

Svangerskapet, sent

Ammeperiode

SSRI

Relativt sikkert,
unntatt paroxetin

Ulike symptomer hos
barnet

OK

TCA

Relativt sikkert

Ulike symptomer hos
barnet

OK

Benzodiazepiner
Og BZD-lignende

Sporadisk bruk ingen
økt risiko for
misdannelser

OBS. tett opp mot
fødsel

Sporadisk bruk ok

Antipsykotika
1.generasjon
2.generasjon

Relativt sikkert

Nevrologiske
bivirkninger

Ok/ blandingsernæring

Litium

Økt risiko for
hjertemisdannelser

Risiko for intox

Nei

Lamotrigin

Relativt sikkert

Relativt sikkert

Forsiktighet

Opioider (som
smertestillende)

Sporadisk bruk relativt
sikkert

OBS. tett opp mot
fødsel,
pusteproblemer,
abstinens hos barnet

Sporadisk bruk ok

Litium
• Bør unngås hvis mulig hos i svangerskapet
– 10 – 20 ganger økt risiko for Ebsteins anomali
(hjertemisdannelse). Imidlertid er den absolutte
risikoen lav (1 per 1000).

• Monitorering viktig pga smalt terapeutisk
spekter:
–

Nivåer mellom 0,3-0,6 mmol/liter kan iblant gi tilstrekkelig profylaktisk effekt. I andre tilfeller kan
det være nødvendig å gå opp til 0,9-1,2 mmol/liter.

Risiko for litiumintoksikasjon hos barnet.
Eksponerte barn bør observeres.
• Bør helst ikke amme (kun unntaksvis)

Benzodiazepiner (BZD)
og BZD-lignende legemidler…..
•
•
•
•
•
•
•

Diazepam (Valium, Vival)
Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)
Flunitrazepam (Flunipam, Rohypnol)
Klonazepam (Rivotril)
Alprazolam (Xanor)
Oksazepam (Sobril)
Midazolam (Dormicum)

•
•

Zopiclon (Imovane)
Zolpidem (Stilnoct)

Er benzodiazepiner teratogene?
Er det forskjeller innen gruppen?
Korttidsbruk vs langtidsbruk?
Hvilke bivirkninger er rapportert hos nyfødte?

«Benzodiazepin-syndrom»?
• Lægreid 1989, n=8
• Psykomotorisk retardasjon og strukturelle
misdannelser, blant annet i ansiktet, hos barn av
mødre som har brukt høye doser
benzodiazepiner i svangerskapet

Benzodiazepiner - Risiko for medfødte misdannelser

Dolovich, L. R et al. BMJ 1998;317:839-843
Copyright ©1998 BMJ Publishing Group Ltd.

Svakheter med studiene
• Manglende opplysninger om eksponering
– varighet av bruk
– Indikasjon for bruk

• Gir ikke svar på om det er forskjeller mellom
forskjellige typer BNZ (men mest data på diazepam & oxazepam)
• Recall bias i case-control studier
• I 14/23 studier ble andre lm brukt samtidig
• Hva med andre utfall en strukturelle medfødte
misdannelser?
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Posttraumatisk Stress etter Fødsel

Outline
1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans
2. Studien «Favn om fødselen»
– Resultater fra egen forskning

3. Kliniske implikasjoner

Outline

Fødselstraumer?

1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans
2. Studien «Favn om fødselen»
– Resultater fra egen forskning

3. Kliniske implikasjoner
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Posttraumatisk stress etter fødsel
Opptil en tredjedel av alle kvinner opplever sin fødsel som
traumatisk
3.2% kvalifiserer for diagnosen Posttraumatisk
stresssyndrom (PTSD)
- 16% blant risikogrupper

Posttraumatisk stress etter fødsel
Symptomer:
1) Gjenopplevelse
(mareritt om fødselen, flashbacks av hendelsen)
2) Unnvikelse
(unngå å bli gravid igjen, hukommelsestap rundt fødselen)
3) Emosjonell nummenhet
4) Negative kognisjoner og stemning
5) Økt anspenthet
(irritabilitet, konsentrasjonsvansker)

Posttraumatisk stress etter fødsel
Risikofaktorer I

Posttraumatisk stress etter fødsel
Risikofaktorer II

- Sårbarhetsfaktorer:

- Fødselsrelaterte faktorer:

- Depresjon

- Fødselsopplevelse

- Fødselsangst

- Operative inngrep

- Komplikasjoner under graviditeten

- Manglende støtte

- Tidligere PTSD

- Dissosiasjon

- Dårlig mental helse
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Posttraumatisk stress etter fødsel
Potensielle konsekvenser:
- Fremtidige fødsler
- Reaktivering av symptomer under ny fødsel
- Utsette videre graviditeter
- Ingen flere barn

Outline
1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans

2. Studien «Favn om fødselen»
– Resultater fra egen forskning

3. Kliniske implikasjoner

- Nære relasjoner
- Vansker med å danne et positivt forhold til barnet
- Barnets utvikling
- Problemer i parforholdet

HOVEDHENSIKT:
Favn om fødselen

Å studere
1) Risikofaktorer for fødselsangst og,
2) Hvordan fødselsangst påvirker forløsningen og barnet.

3

14.10.2016

The Ahus Birth Cohort:

MÅLPOPULASJON:
Alle kvinner med planlagt fødsel på AHUS
fra mars 2009 til og med februar 2011

uke 18

uke 32

fødsel

8 uker

2 år

T3

T4

PARTUS

T1

T2

Konseptuel modell

Den subjektive opplevelsen
Prepartum

Fødsel

Postpartum

Objektive
fødselsopplevelser

Sårbarhetsfaktorer

PTSD
symptomer

Subjektive
fødselsopplevelser
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Sårbarhetsfaktorer:

Fødselsrelaterte faktorer:

- Prenatale PTSD symptomer
- Fødselsangst
- Depresjons-Symptomer
- Angst-Symptomer

- Objektive fødselsopplevelser
- 11 ulike fødselskomplikasjoner

- Subjektive fødselsopplevelser
- hvor redd?
- hvor ivaretatt?
- helhetsopplevelsen?

Multivariat model
Prepartum

Fødsel

Traume og smerte

Postpartum
.05*

Prenatale
PTSD
symptomer
.09*

Objektive
fødselsopplevelser

.33*

.25*

.08*

Fødselsangst

DepresjonsSymptomer

.09*

.11*
AngstSymptomer

PTSD
symptomer
.56*

Subjektive
fødselsopplevelser
.09*
.13*

RMSEA = .04, CFI = .91, TLI = .90
* p ≤ 0.05 (non-signifikante stier ikke fremstilt)
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Konseptuel modell
Prepartum

Fødsel

Postpartum

Sårbarhetsfaktorer:

Fødselssmerte

Sårbarhetsfaktorer

PTSD
symptomer

Subjektive
fødselsopplevelser

- Prenatale PTSD symptomer
- Fødselsangst
- Depresjons-Symptomer
- Angst-Symptomer

Prepartum

Fødsel

Postpartum

.10*
Prenatale
PTSD
symptomer

.06*

.07*

Fødselsrelaterte faktorer:
- Fødselssmerte
- Subjektive fødselsopplevelser
- hvor redd?
- hvor ivaretatt?
- helhetsopplevelsen?

Fødselssmerte
.12*

Fødselsangst

.28*
DepresjonsSymptomer

PTSD
symptomer

.07*

.07*
AngstSymptomer

.25*

Subjektive
fødselsopplevelser

.39*

.10*
.15*

RMSEA = .05, CFI = .91, TLI = .90
* p ≤ 0.05 (non-signifikante stier ikke fremstilt)
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Betydning for barna

Betydning for barna

Undersökelse av 4 områder av barns utvikling:
(a)
(b)
(c)
(d)

Multippel regresjonsanalyse

Grovmotorisk utvikling
Finmotorisk utvikling
Utvikling i kommunikasjon
Sosial-emosjonell utvikling

Interaksjonsanalyse I

Variable (time point measured)

Social‐emotional development
2 years postpartum
β

PTSD symptoms (8 weeks postpartum)

.08**
.12**

Anxiety symptoms (8 weeks postpartum)

.03

Age (at birth)

‐0.01

Education (at birth)

‐.10***

Child factors
Child sex (at birth)

60

50

40

30

.05
**

Prematurity (at birth)

.07

Difficult temperament (8 weeks postpartum)
Current health problems (2 years

.17***

postpartum)

Social-emotional development

Maternal factors
Depression symptoms (8 weeks postpartum)

20
Girls

Boys

10

.04
0

R2

.12

F

19.51

0

15

30

45

60

75

PTSD symptoms
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Social-emotional development

Interaksjonsanalyse II

Outline
1. Fødselstraumer - bakgrunn og relevans
2. Studien «Favn om fødselen»

60

– Resultater fra egen forskning

50

3. Kliniske implikasjoner

40

30

20

Difficult temperament 1 SD above mean

10

Difficult temperament 1 SD below mean
0
0

15

30

45

60

75

PTSD symptoms

Kliniske implikasjoner
Over 59 000 fødsler i Norge hvert år:
1 900 kvinner fødselsrelatert PTSD

Kliniske implikasjoner
-

Betydningen av prenatalperioden
Tidligere traumatiske opplevelser?
Ideer rundt fødselen
Forberedelse på at fødselen kan bli anderledes
enn planlagt

8
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Kliniske implikasjoner
Subjektiv tolkning er sentral

Konklusjon
- Opptil en tredjedel av alle kvinner opplever sin
fødsel som traumatisk
- Både fødselssmerte, fødselskomplikasjoner og
subjektive fødselsopplevelser er relatert til
posttraumatisk stress, men den subjektive
fødselsopplevelsen er den sentrale faktoren

Kliniske implikasjoner
- Stor andel kunne forebygges med god støtte
under fødselen
- Sensitivitet hos personalet
- Informasjon og valgmuligheter
- Selv rutinemessige prosedyrer kan oppleves som
stressende og indusere angst
- Formidle trygghet selv i akuttsituasjoner (som
ikke er livstruende)

Konklusjon
- Det å føle seg trygg og ivaretatt, kan hindre
katastrofale tolkninger av situasjonen og
smerten og gjøre det lettere å fokusere på det
fine utfallet – BABY’EN
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Kan fødselsangst påvirke
fødselens varighet?

Samantha Salvesen Adams
Fastege, PhD

Oslo, 13. oktober 2016

Spørsmål
Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Bakgrunn
• Fødselsangst:

5‐20% av gravide kvinner(?)

• Fødselens varighet:
‐ Fødselskanalen
‐ Fødselsvekt
‐ Uteruskontraksjoner

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

1

Bakgrunn

Bakgrunn

• Usikkert om fødselsangst har implikasjoner for
graviditet/fødsel

• Usikkert om fødselsangst har implikasjoner for
graviditet/fødsel

• For svangerskaps‐ og fødselsomsorgen er
fødselsangst viktig dersom det påvirker graviditet
eller fødsel, eller hvis det påvirker oppfølgingen eller
behandlingen av gravide

• For svangerskaps‐ og fødselsomsorgen er
fødselsangst viktig dersom det påvirker graviditet
eller fødsel, eller hvis det påvirker oppfølgingen eller
behandlingen av gravide

• Behandling av fødselsangst:
• Realitetsorientering, coaching, cognitiv terapi,
kirurgi, ?

• Behandling av fødselsangst:
• Realitetsorientering, coaching, cognitiv terapi,
kirurgi, ?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Bakgrunn
• Usikkert om fødselsangst har implikasjoner for
graviditet/fødsel
• For svangerskaps‐ og fødselsomsorgen er
fødselsangst viktig dersom det påvirker graviditet
eller fødsel, eller hvis det påvirker oppfølgingen eller
behandlingen av gravide
• Behandling av fødselsangst:
• Realitetsorientering, coaching, cognitiv terapi,
kirurgi, ?
Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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Bakgrunn
•

Kliniske implikasjoner
–
–

Keisersnitt påvirker ikke mental helse
Elektivt keisersnitt behandler ikke mental uhelse

• Usikkert om fødselsangst har implikasjoner for
graviditet/fødsel
• For svangerskaps‐ og fødselsomsorgen er
fødselsangst viktig dersom det påvirker graviditet
eller fødsel, eller hvis det påvirker oppfølgingen eller
behandlingen av gravide
• Behandling av fødselsangst:
• Realitetsorientering, coaching, cognitiv terapi,
kirurgi, ?
Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Studiepopulasjon
Favn om fødsel‐studien (Kvinneklinikken, AHUS)
• November 2008 ‐ April 2010
• Spørreskjema

Favn om fødsel

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Favn om fødsel‐studien
Uke 18

Uke 32

Fødsel

Mor
Spørreskjema 1

Spørreskjema 2

Fødejournal (Partus)

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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Favn om fødsel‐studien
Uke 18

Uke 32

Favn om fødsel‐studien

Fødsel

Elektivt keisersnitt: 155
Flerlinger: 29
Seteleie: 123

Mor
Spørreskjema 1

Inkludert:
4662 (74.7%)

Besvarte
spørreskjema 1:
3751 (80,5%)

Besvarte ikke
spørreskjema 1: 911

Spørreskjema 2

Besvarte
spørreskjema 1 og 2:
2936 (81.1%)

Besvarte ikke
spørreskjema 2: 815

Preterm fødsel: 141

Fødejournal (Partus)

2206
kvinner

Besvarte spørreskjema
1 og 2, og partus data:
2806

Besvarte spørreskjema
1 og 2, og partus data:
2806

Fødte på annet
sykehus: 130
Missing på inkluderte variable: 226

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Favn om fødsel‐studien
Uke 18

Uke 32

Fødsel

Fødselsvarighet
• Fra:

Start på aktiv fase

(3‐4 cm
cervix åpning og 3 rier per 10 minutt ≥1
minutt)

Mor
Spørreskjema 1

Spørreskjema 2

Fødejournal (Partus)

Fødselsvarighet

• Til:

Barnet fødes

www.hubpages.com

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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Favn om fødsel‐studien
Uke 18

Uke 32

Fødsel

Mor
Spørreskjema 1

Spørreskjema 2

Hva er fødselsangst?

Fødejournal (Partus)

Fødselsangst

•
•
•
•

Fødselsvarighet

•

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Wijma Delivery Expectancy Questionnaire (W‐DEQ)?
Ønske om keisersnitt uten medisinsk indikasjon?
Ønske om induksjon uten medisinsk indikasjon?
Deltagelse i samtalegruppe for kvinner med
fødselsangst?
?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Fødselsangst
•

Wijma Delivery Expectancy Questionnaire (W‐DEQ)
•

Wijma Delivery Expectancy Questionnaire

33 spørsmål

Fødselsangst (ja/nei)

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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Målemetode

Favn om fødsel‐studien

• god reliabilitet og validitet

Uke 18

Uke 32

Fødsel

Mor
Spørreskjema 1

Spørreskjema 2

Fødejournal (Partus)

Fødselsangst

Fødselsvarighet

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Favn om fødsel‐studien
Uke 18

Uke 32

Favn om fødsel‐studien

Fødsel

Mor

Uke 18

Uke 32

Fødsel

Mor
Spørreskjema 1

Spørreskjema 2

Fødejournal (Partus)

Fødselsangst
‐ forklaringsvariabel

Fødselsvarighet

Spørreskjema 1

Spørreskjema 2

Fødejournal (Partus)

Fødselsangst

Fødselsvarighet

‐ forklaringsvariabel

‐ utfallsvariabel

Lineær regresjonsanalyse

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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Resultater

n = 2206 kvinner

Fødselsvarighet
(timer)
n (%)

p

¹Justert for:
•Paritet (0/≥1)
•Deltagelse i samtale(r) for kvinner
bekymret for graviditet/fødsel
(ja/nei)
•Epiduralbedøvelse (ja/nei)
•Indusert fødsel (ja/nei)
•Riestimulering (ja/nei)
•Akutt keisersnitt (ja/nei)
•Vakuum‐/tangforløsning (ja/nei)
•Barnets fødselsvekt (kg)
•Mors alder (år)

Resultater
n = 2206 kvinner

Fødselsvarighet (timer)
Justert ustandardisert koeffisient¹
(95% konfidensinterval)

Fødselsangst

Fødselsangst
Nei

2041 (92,5%)

6,46

Ja

165 (7,5%)

8,00

<0.001

Nei
Ja

0,00
0,78 (0,20 ‐ 1,35)*

*P<0,01

1,54 timer = 1 time 32 minutter
Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

¹Justert for:
•Paritet (0/≥1)
•Deltagelse i samtale(r) for kvinner
bekymret for graviditet/fødsel
(ja/nei)
•Epiduralbedøvelse (ja/nei)
•Indusert fødsel (ja/nei)
•Riestimulering (ja/nei)
•Akutt keisersnitt (ja/nei)
•Vakuum‐/tangforløsning (ja/nei)
•Barnets fødselsvekt (kg)
•Mors alder (år)

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Resultater

Konklusjon
n = 2206 kvinner

Fødselsvarighet (timer)
Justert ustandardisert koeffisient¹
(95% konfidensinterval)

Fødselsangst
Nei
Ja

•
•

Kvinnene med fødselsangst brukte 47 minutter
lengre tid i fødsel enn kvinnene uten fødselsangst
Klinisk relevant?

0,00
0,78 (0,20 ‐ 1,35)*

*P<0,01

0,78 timer = 47 minutter
Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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Konklusjon
•

”Ahhh! Great, now we are
both scared of giving birth
and scared that our fear is
going to make it even
worse. Nice going,
science.”

•
•

Kvinnene med fødselsangst brukte 47 minutter
lengre tid i fødsel enn kvinnene uten fødselsangst
Klinisk relevant?
Nei, for de fleste kvinner vil 47 minutter ikke ha
betydning

Hvilken betydning har fødselsangst for fødselens varighet?
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SPISEFORSTYRRELSER
I PERINATAL MEDISIN
MED BARNET I
MENTE
S va n g e r s k a p ,
barsel og
maten.
Obstretiske og
g y n e ko l o g i s k e
ko m p l i ka s j o n e r

Finn Skårderud
Psykiater og
p r o fe s s o r

HVA ER EN SPISEFORST YRRELSE?

DIAGNOSER DSM-5
 Anorexia nervosa (AN)

En diagnose
En personlig lidelse

 Restrictive type (ANR)
 Bingeing type (ANB)

 Bulimia nervosa (BN)
 Binge eating disorder (BED)
 Other spesifiec eating and feeding disorders (OSFED)

Spiseforstyrrelse kan
sees både utenifra og
innenifra
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REVIEWS
 Kimmel, M. C., Ferguson E. H., Zerwas, S., Bulik, C. M. &
Meltzer-Brody, S. (2015). Obstetric and gynecologic problems
associated with eating disorders. International Journal of
Eating Disorders.
 Cardwell, M.S. (2013). Eating disorders during pregnancy.
Obstetrical and Gynecological Survey, 68, 312-23.

KOMPLIKASJONER






Fertilitet
Graviditeten
Etter fødselen
Øvrige komplikasjoner

FERTILITET






Menstruasjon
Infertilitet
Polycystisk overialsyndrom
Ikke planlagt svangerskap

GRAVIDITETEN

”Bedring”
 Psykologiske, sosiale og biologiske modeller

 Negative følelser
 Spisevansker
 Bedring for AN og BN
 Mulig forverring for BED

 Svangerskapsvekt
 Abort
 Hyperemesis
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FØDSEL









Negative fødselsopplevelser
Prematuritet
Keisersnitt
Lav fødselsvekt
Mikrocephale barn
Redusert Apgar
Perinatal dødelighet

SPISEFORST YRRELSER ETTER FØDSEL

 Vansker med
matesituasjoner med
barnet
 Relasjoner og
samspillsproblemer med
barnet
 Lite er kjent med tilveksten
hos barn til mødre med
spiseforstyrrelser

SPISEFORST YRRELSER ETTER FØDSEL

 Sterk misnøye med
kroppsforandring
 Negativ opplevelse av
amming
 Kortere ammingsperiode
 Økning i symptomer
 Tilbakefall
 Høyere forekomster av
fødselsdepresjon
 Angstlidelser

ØVRIGE KOMPLIKASJONER

 Relasjoner til partner og andre
 Seksualitet og intimitet (Skårderud, 2006)
 Kreft
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HVA ER NERVOSA?

HVA ER SPISEFORST YRRELSER?
Slik det viser seg

 Overopptatthet av utseende, vekt og form
 Vansker med å takle følelser; sultes eller spises vekk
 Kroppen er et symbolsk instrument for mestring/men kroppen
tåler ikke

 Selvregulering og følelsesregulering
 Følelsesbevissthet
 Følelsestoleranse
 Språk

 Symptomene som ”nyttige”
 Konkretisere følelser
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HVORDAN HJELPE GRAVIDE SOM
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Screening for barseldepresjon –
en kunnskapsoppsummering
297 – 301

BAKGRUNN Screening for barseldepresjon ved hjelp av Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS) i kombinasjon med støttesamtaler med helsesøster (Edinburgh-metoden) er
innført ved mange helsestasjoner i Norge. Vi oppsummerer her kunnskapen om hvordan
man bør håndtere barseldepresjon, med spesiell vekt på nytten av screening.
KUNNSKAPSGRUNNLAG Det ble gjennomført et litteratursøk i PubMed, PsychInfo og
Cochrane. Nasjonale og internasjonale retningslinjer samt relaterte rapporter ble lastet
ned fra de respektive helsemyndigheters nettsider.
RESULTATER Depressive symptomer forekommer hos 10 – 15 % av alle nybakte mødre.
I flere internasjonale studier er det vist positiv effekt av Edinburgh-metoden, og screening
for barseldepresjon blir anbefalt i flere land. I Norge er det foreløpig ikke gjort studier der
man har vurdert effekt og ressursbruk. EPDS-skalaen er validert i en rekke land. I en norsk
valideringsstudie sammenliknet man ulike terskelverdier for EPDS-skår med DSM-IV-kriterier for «major depression». Sumskåren på EPDS-skalaen varierer fra 0 til 30. En terskelverdi på 10 ga en sensitivitet på 100 % og en spesifisitet på 87 %, noe som medførte mange
falskt positive. Høyere terskelverdi ga betydelig lavere sensitivitet (67 %). To EPDS-målinger
samt intervju er blitt anbefalt, men er foreløpig utilstrekkelig utprøvd.
FORTOLKNING Screening for barseldepresjon kan være et hensiktsmessig tiltak. Det trengs
imidlertid mer kunnskap om effekt av Edinburgh-metoden og andre oppfølgingsmodeller
i Norge samt enighet om grensen for positiv test.

Systematisk screening av barseldepresjon i
kombinasjon med støttesamtaler er i de senere
år blitt innført ved mange helsestasjoner i
Norge. Dette er i tråd med de nasjonale retningslinjene for diagnostisering og behandling
av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten (1), der det anbefales: «Det
bør være rutiner for identifikasjon av depresjon i svangerskap og fødsel, og faglig kompetanse og resurser til å følge opp familiene som
fanges opp.» Det blir imidlertid ikke spesifisert nærmere hvordan dette bør gjøres.
De norske retningslinjene for svangerskapsomsorgen (2) anbefaler også helsetjenesten å fange opp gravide med symptomer på depresjon. Heller ikke disse retningslinjene sier noe eksplisitt om hvordan dette
skal gjøres eller hva slags oppfølging de som
fanges opp skal ha. De britiske (National
Institute for Clinical Excellence, NICE) (3)
og de svenske helsemyndighetene (4), derimot, har utarbeidet nokså klare retningslinjer for hvordan man bør følge dette opp.
I denne artikkelen gis en oversikt over
kunnskapsgrunnlaget for anbefaling av
screening og oppfølging av barseldepresjon
hos nybakte mødre.

Kunnskapsgrunnlag
Artikkelen er basert på et litteratursøk i PubMed, PsychInfo og Cochrane fra 2002 til mai
2013, med søkeordene «postnatal/postpartum», «perinatal», «depression» og «screening» i forskjellige kombinasjoner. Kun engTidsskr Nor Legeforen nr. 3, 2014; 134: 297 – 301

elskspråklige studier ble inkludert. Litteratursøket ga 482 treff.
Relevante artikler er plukket ut på bakgrunn av forfatternes forskningsmessige
erfaring. I tillegg ble internasjonale og nasjonale retningslinjer samt relaterte rapporter fra
Norge lastet ned fra respektive helsemyndigheters nettsider.

Nedstemthet og depresjon
i forbindelse med fødsel
Depresjon som rammer kvinner etter fødsel,
kalles gjerne i engelskspråklig litteratur for
«postnatal depression» eller «postpartum
depression». Begge disse begrepene sikter
til en depresjon som inntreffer i tiden etter en
fødsel, og «barseldepresjon» er den mest
presise oversettelsen til norsk. Barseldepresjon er ingen selvstendig diagnose med egne
diagnosekriterier, men utgjør en heterogen
og sammensatt gruppe depressive lidelser.
Forekomsten av depresjon i barselperioden
blir ofte angitt til å ligge et sted mellom 10 %
og 15 % (5). Det er viktig å være klar over at
disse tallene i hovedsak er basert på selvrapporterte spørreskjemadata, ikke på kliniske
intervjuer. Prevalenstallene gjenspeiler derfor
ikke klinisk depresjon ut fra diagnosekriteriene, men angir moderate til alvorlige depresjonssymptomer ut fra et definert terskelpunkt på en validert symptomskala.
Det er imidlertid godt dokumentert at
tiden etter en fødsel er en risikoperiode for
kvinners psykiske helse (6). En stor dansk
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I flere internasjonale studier er det vist
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screening av barseldepresjon
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studie tyder på at det er en dobbelt så høy
risiko for å trenge psykisk helsehjelp de
første tre månedene etter en fødsel sammenliknet med ett år senere, og tre ganger så høy
risiko for å bli rammet av depresjon i løpet
av de første fem månedene etter fødselen
sammenliknet med ett år senere (7). Men
rundt en tredel av alle barseldepresjoner
forekommer allerede under graviditeten (8).
Resultatene fra en stor amerikansk undersøkelse av deprimerte spedbarnsmødre viste at
40 % var blitt deprimert i barselperioden og
34 % i svangerskapet, mens 26 % hadde vært
deprimert allerede før de ble gravide (9).
Man må ikke forveksle barseldepresjon
med såkalte barseltårer, som dreier seg om
en forbigående følelsesmessig labilitet som
oppstår i løpet av den første uken etter en
fødsel. Dette opptrer hos 50 – 80 % av alle
nybakte mødre og varer et par døgn. Man
regner med at hormonelle faktorer er hovedårsaken til barseltårer (10), men søvnmangel
før og i forbindelse med fødselen kan også
bidra. Dette er så vanlig at det regnes som en
normaltilstand.

Alvorlige konsekvenser
En depresjon i denne livsfasen kan få store
ringvirkninger dersom kvinnen ikke blir tatt
vare på. For kvinnens del kan det føre til forverring av symptomer og til at depresjonen
varer lenger. I de aller alvorligste tilfellene
kan det være risiko for selvmord og barnedrap
(11). Omtrent 20 % av alle dødsfall i barselperioden er forårsaket av selvmord, som dermed er den nest vanligste årsaken til død i forbindelse med graviditet og barsel (12).
Når depresjon oppstår i perioden etter en
fødsel, kan det også påvirke omsorgsevnen
overfor spedbarnet og eventuelle andre barn i
familien samt forholdet til partneren (10).
Spedbarn er særlig sårbare. Det synaptiske
nettverket i hjernen påvirkes av de erfaringene
spedbarnet gjør seg i disse tidlige årene (13).
Det er godt dokumentert at depresjon hos
mødre er en sentral risikofaktor for både emosjonelle og kognitive problemer samt språklige og sosiale vansker hos barna (14).

Hva kan forårsake depresjon
i denne livsfasen?
De fleste undersøkelser tyder på at psykiske
vansker som oppstår i barselperioden, ofte er
vansker som kvinnen har hatt tendenser til
tidligere også (15). En fødsel er en sentral
overgangsperiode i livet – det skjer store
fysiske og følelsesmessige endringer i løpet
av kort tid – og dette gjør kvinnene særlig
sårbare i denne fasen. Søvnmangel, problemer med ammingen, følelse av stort ansvar,
vanskelig temperament hos barnet og manglende sosial støtte er kjente faktorer som kan
bidra til uro og nedstemthet.
Til tross for relativt omfattende forskning
298

er det foreløpig ingen støtte for ideen om at
hormonelle faktorer i vesentlig grad bidrar
til å utløse en barseldepresjon. Omtrent
5 – 10 % av alle nybakte mødre får imidlertid
en postpartumtyreoiditt som ofte blir feildiagnostisert som barseldepresjon (16).

Edinburgh-skalaen (EPDS)
I alvorlige tilfeller av depresjon vil det ofte
være innlysende at kvinnen trenger hjelp. I
andre tilfeller er det ikke like tydelig for
omverdenen, verken for den nærmeste familie eller for helsepersonell. Det er ikke uvanlig at nybakte mødre føler skam over at de er
nedstemt og ikke har den forventede morsfølelsen overfor spedbarnet. Mange prøver
derfor å skjule sine problemer, og det kan da
være vanskelig for helsepersonell å se hvilke
kvinner som sliter psykisk etter fødselen.
Dette var bakgrunnen for at den britiske psykiateren John Cox og hans kolleger utviklet
en depresjonsskala, Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS), for å oppdage
depressive symptomer hos kvinner som
nylig har fått barn (17).
Andre velprøvde depresjonsskalaer
(18 – 20) som er mye brukt i helsetjenesten,
er ikke laget spesielt med tanke på depresjon
i forbindelse med fødsler og heller ikke validert hos gravide eller barselkvinner. Det som
skiller EPDS-skalaen fra andre depresjonsskalaer, er at den ikke kartlegger kroppslige
symptomer som tretthet, lite energi eller forandringer i søvn, appetitt og seksuell lyst.
Disse symptomene kan like gjerne være
konsekvenser av fødselen og omsorgen for
spedbarnet. Skalaen består av ti spørsmål
om hvordan man har hatt det de siste sju
dagene, og hvert svar rangeres på en skala
fra 0 til 3. Summen på hele skalaen varierer
fra minimum 0 til maksimum 30. En sumskår på 12 eller mer har vist seg å være indikasjon på en klinisk depresjon (21). Det tar
omtrent fem minutter å fylle ut skjemaet.
Skalaen er oversatt til over 60 språk og
validert i en rekke land (22), inkludert Norge
(23). I den norske valideringsstudien ble
ulike terskelverdier for EPDS-skår sammenliknet med DSM-IV-kriterier for «major
depression» fra et klinisk diagnostisk intervju. En terskelverdi på 10 ga en sensitivitet på
100 % samt en spesifisitet på 87 %, noe som
medførte mange falskt positive. En terskelverdi på 11 eller mer ga en høyere spesifisitet
(92 %), men også en betydelig lavere sensitivitet (67 %) og dermed en risiko for å overse
kvinner med depresjonsproblematikk.

Et bredt spekter av aktuelle tiltak
De britiske og de svenske helsemyndighetene
har anbefalinger for oppfølging av barseldepresjon. Anbefalingene varierer med alvorlighetsgrad, tidligere episoder med depresjon
og eventuell komorbiditet (3, 4).

Dersom kvinnen har en høy depresjonsskår (EPDS-skår på 12 eller mer), bør det
gjøres en grundigere utredning for å ta stilling til hva som vil være det beste behandlingsopplegget. Ifølge de britiske retningslinjene skal kvinnens fastlege alltid informeres hvis det er mistanke om alvorlig
depresjon (3). Ved alvorlige depresjoner kan
det være nødvendig med både psykoterapi,
medikamentell behandling og til og med
sykehusinnleggelse. Det siste gjelder særlig
hvis kvinnen viser tegn på at hun ikke har
evne til å ta vare på seg selv eller barnet og
dersom hun har alvorlige søvnforstyrrelser,
risikopreget atferd eller selvmordstanker
(24). I en stor amerikansk studie hadde 30 %
av dem som skåret 13 eller mer på Edinburgh-skalaen selvmordstanker (9).
Kvinner med EPDS-skårer på 10 – 12,
derimot, vil som oftest ikke tilfredsstille de
formelle kriteriene til en depresjonsdiagnose
og er vanligvis ikke å anse som behandlingstrengende. Depresjonssymptomene kan
allikevel ha stor innvirkning på deres funksjonsnivå, og en EPDS-skår på 10 – 12 bør,
ifølge de britiske retningslinjene (3), følges
opp med en samtale. Dersom kvinnen ikke
tidligere har hatt noen episoder med angst
eller depresjon, kan man tilby hjelp og støtte
på individ- eller gruppenivå.
For kvinner som har en tidligere depresjonshistorie, anbefaler man å starte opp med
4 – 6 timers behandling med interpersonlig
eller kognitiv atferdsterapi, selv om depresjonen er subklinisk (EPDS-skår 10 – 12) (3). I en
Cochrane-analyse var konklusjonen at både
psykologiske og psykososiale intervensjoner
er effektivt for å behandle kvinner med barseldepresjon (25). Dersom det er indikasjon
for psykoterapi, bør denne behandlingen,
ifølge de britiske retningslinjene (3), tilbys
innen en måned fra behovet erkjennes.

Edinburgh-metoden
Screening ved hjelp av EPDS-spørsmålene i
kombinasjon med støttesamtaler fra helsesøster utgjør den såkalte Edinburgh-metoden (21), som nå tilbys ved mange helsestasjoner i Norge. Metoden innebærer
EPDS-screening av alle barselkvinner med
påfølgende samtale med helsesøster om
kvinnens psykiske helse og ved behov tilbud
om et begrenset antall støttesamtaler. Ifølge
retningslinjene for bruk av Edinburgh-metoden skal en kvinne med en sumskår på 12
eller mer også tilbys en ny tid så snart som
mulig for en mer grundig utredning (21).
Høy EPDS-skår to ganger og et intervju,
en såkalt totrinnsscreening, gir som regel et
godt bilde av om kvinnens depresjonstegn
skal føre til ytterligere vurdering og eventuell
henvisning videre. En slik fremgangsmåte vil
føre til høy spesifisitet og dermed minke risikoen for mange falskt positive (21).
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En randomisert, kontrollert studie med
nærmere 4 000 britiske kvinner (26) underbygger den nytteeffekten av Edinburghmetoden som også er funnet i tidligere studier (27, 28). En fersk rapport fra Kunnskapssenteret konkluderer med at screening
kombinert med ulike oppfølgingstiltak i barseltiden reduserer forekomsten av depressive symptomer fra 10 % til 6 % (29).
Det er viktig å være klar over at disse studiene er gjennomført i land hvor helsesøstre
og fastleger jobber sammen i tverrfaglige
helsesentre og ofte også sammen med en psykolog (30). I Norge har helsesøstre gjerne et
mer selvstendig ansvar for oppfølgingen etter
screeningen. Det er imidlertid ikke sikkert at
dette har noen betydning for nytteeffekten av
Edinburgh-metoden. Resultatene fra en norsk
studie tyder på at helsesøstre har både muligheter og kompetanse til å forebygge og
behandle lette og moderate barseldepresjoner
(31).

Forutsetninger for screening
Formålet med screening er å oppdage sykdom på et tidlig stadium. Verdens helseorganisasjon har definert forutsetninger som bør
være til stede før man starter nye screeningprogrammer (32). Utbredelsen av helseproblemet skal være av en viss størrelse. Det
skal finnes dokumentert effektiv behandling
av sykdommen, og man skal kunne tilby
hjelp til dem som tester positivt.
Screeninginstrumentet skal ha gode måleegenskaper og ikke medføre unødvendig
ubehag, og det skal foreligge anerkjente prosedyrer for videre diagnostisering. Innføring
av screening forutsetter også at det er kunnskap og enighet om fordelingen av normalverdiene i befolkningen samt om grensen for
positiv test.

Diskusjon
Flere internasjonale studier har vist positiv
effekt ved bruk av Edinburgh-metoden, og
flere land anbefaler screening av barseldepresjon med tilhørende lavterskeltiltak.
Ut fra WHOs retningslinjer skulle det, generelt sett, være grunnlag for screening for
depresjon blant barselkvinner. Tilstanden er
vanlig og potensielt skadelig for barnet, og
det vil være nyttig med tidlig intervensjon.
Det finnes et egnet screeningsinstrument og
effektive behandlingsmetoder (33). Svært få
av kvinnene som har fylt ut skjemaet, har
rapportert om uønskede effekter (34).
Innføring av generell screening forutsetter
imidlertid også en vurdering av hvordan en
metode fungerer på nasjonalt plan – heri inngår en kostnad-nytte-vurdering av behandling versus ikke-behandling. Det er foreløpig
ikke gjort studier på ressursbruk her i landet.
Vi mangler også brukerundersøkelser om
hvordan testen blir mottatt av norske kvinner.
Tidsskr Nor Legeforen nr. 3, 2014; 134
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Figur 1 Fordeling av depresjonsskårer hos 416 norske barselkvinner i Nes og Sørum kommuner. Kurven viser
at andelen kvinner som skåret over terskelverdien (> 12) utgjorde 5 %. Figuren er basert på tall fra EberhardGran og medarbeidere (23)

Både de britiske og de svenske retningslinjene anbefaler screening av barseldepresjon (3, 4). I Sverige blir det anbefalt å
benytte EPDS-skalaen, mens man i Storbritannia anbefaler «the Whooley questions»
(to depresjonsspørsmål som kompletteres
med ytterligere ett spørsmål hvis pasienten
har svart ja på de to første). Den britiske
screeningkomiteen har derimot vært skeptiske til en slik rutinemessig utredning (35).
Begrunnelsen ligger hovedsakelig i begrensninger knyttet til kostnad-nytte-vurderinger,
med tanke på høy andel av falskt positive
ved bruk av slike screeningverktøy.
For å unngå unødvendig mange falskt
positive har en såkalt totrinnsscreening vært
anbefalt (21), men dette er foreløpig utilstrekkelig testet ut. Det er et skjønns- og verdispørsmål hva som er en akseptabel andel
falskt positive. Det må derfor diskuteres om
andelen falskt positive eller falskt negative
er akseptabel i et screeningprogram, det vil
si at det må være enighet om grensen for
positiv test.
Depresjonsscreening av kvinner ved svangerskap og barsel ble nylig vurdert av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og
omsorgstjenesten. Rådet konkluderte med at
de på nåværende tidspunkt ikke anbefaler at
screening for barseldepresjon innføres som et
nasjonalt tilbud (36). Når vi ser på hvordan

svangerskaps- og barselomsorgen er organisert i Norge, er det også etter vår vurdering
flere spørsmål som bør avklares før det er
mulig å gå ut med en generell anbefaling om
screening og oppfølging etter Edinburghmetoden på nasjonalt plan. For det første
mener vi det bør avklares når det er mest hensiktsmessig å foreta en screening (i svangerskapet og/eller i forbindelse med spedbarnskontrollene). Deretter bør det foreligge klare
føringer for hvordan screeningen skal gjennomføres og av hvem (helsesøster, lege).
Svangerskapskontrollene gjøres vanligvis
av fastlege i samarbeid med jordmor. En brukerundersøkelse viste at 85 % av de gravide
gikk til svangerskapskontroll primært hos sin
fastlege, men 69 % hadde også vært på kontroll hos jordmor på helsestasjon minst én
gang (37). Fra og med seks uker etter fødselen vil de fleste nybakte mødre gå til spedbarnskontroll på helsestasjon (95 – 98 %).
Nyere forskning tyder på at seks uker etter
fødselen er et passende tidspunkt for å
screene for barseldepresjon (7). Om det gjøres for tidlig, det vil si i de aller første ukene
etter fødselen, får man for mange svar som
gjenspeiler dagsformen og de normale psykiske svingningene knyttet til en ny overgangs- og tilpasningsperiode (se barseltårer).
Slik sett taler mye for at seksukerskontrollen
på helsestasjonen både er rett tid og rett sted,
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men rundt en tredel av kvinnene vil man
antakelig også kunne identifisere i forbindelse med svangerskapskontrollene (8).
Helsestasjonene, med helsesøster og helsestasjonslege, har en viktig rolle for å fange
opp både fysiske, psykiske og utviklingsmessige problemer hos barna, mens fastlegen har
ansvar for diagnostikk og behandling av mor.
Kvinner med subkliniske symptomer (EPDSskår 10 – 12) uten tidligere psykisk sykdom
vil, ut fra tidligere empiri, kunne profittere på
et begrenset antall støttesamtaler av øvet personell på helsestasjon (26, 38).
De færreste spedbarnsmødre med depressive symptomer er alvorlig syke (fig 1) (23)
i den forstand at de vil trenge behandling av
lege, og de kan dermed hjelpes på et lavere
omsorgsnivå. Dersom problemene vedvarer
eller det dreier seg om en klinisk depresjon,
bør kvinnens fastlege trekkes inn.
Helsetilsynets rapport fra tilsyn med
helsestasjonsvirksomheten (39) peker imidlertid på store mangler i kommunikasjonen
mellom helsestasjonen og fastlegene mange
steder i Norge og at helsestasjonene i stor
utstrekning mangler rutiner for å samarbeide
med fastlegene. Sju måneder etter at EPDSscreening var innført ved helsestasjonene i
Bydel Søndre Nordstrand, hadde bydelens
fastleger fortsatt ikke fått noen henvendelser
fra noen helsestasjon om å følge opp kvinner
med depresjon, til tross for at det i bydelen
er nær opp mot 600 fødsler per år (upubliserte data basert på et spørreskjema til fastlegene).
Vi vet ikke om det skyldes at helsestasjonene mener å kunne håndtere kvinnene med
depresjonssymptomer uten hjelp av fastlegen, om de ber kvinnene ta kontakt med
fastlegen selv eller om det er andre grunner.
Kanskje er det et uttrykk for dårlig kommunikasjon mellom helsestasjon og fastlege. Fastlegen har ofte kunnskap om kvinnens tidligere sykehistorie og om forhold i familien
som kan være av betydning for å gjøre en
bredere vurdering av hennes helsetilstand,
noe helsestasjonslegen som oftest ikke har.
Helsesøstre har behov for opplæring og
veiledning for å kunne følge opp mødrene
med støttesamtaler. Det kreves en kvalitetssikret opplæringsplan og kvalifiserte veiledere som har kunnskap om psykisk helse,
utviklingspsykologi og mor-barn-samspill.
Det er imidlertid for få spesialister med slik
veiledningskompetanse på landsbasis.

Oppsummering
Screening av barseldepresjon kan være et
hensiktsmessig tiltak. Det trengs imidlertid
mer kunnskap om effekt av alternative oppfølgingsmodeller. Vi vil anbefale at det gjennomføres en god effektstudie i Norge som
eventuelt suppleres med innsamling av
økonomiske data for å muliggjøre en helse300
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Chapter 15

Safety of Psychotropic Drugs in Pregnancy
and Breastfeeding
Olav Spigset and Hedvig Nordeng

Abstract Pharmacovigilance studies are vital to our understanding of the safety of
medications in pregnancy, but great care must be taken in the analysis and interpretation of observational data to avoid problems with confounding and bias. Data on
drug excretion in breast milk and possible effects of the breastfed infant often stem
from case reports or small case series, making the generalization of the results a
challenge. This chapter reviews the safety of psychotropic drugs in pregnant and
breastfeeding women and discusses methodological issues that have to be dealt with
in the interpretation of published data.
Keywords Pregnancy • Teratology • Fetal safety • Postpartum depression •
Breastfeeding • Breast milk

15.1

Introduction

The most common mental disorders during pregnancy and in the postpartum period
are depression, bipolar disorder, and anxiety disorders. For women with mild symptoms, non-pharmacological treatment is often sufficient, but in patients with moderate to severe symptoms, drug treatment is frequently used.
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Drug Safety in Pregnancy

In the general population, knowledge of medication efficacy and safety is primarily
based on prospective and randomized clinical trials. Pregnant women, however, are
routinely excluded from these studies due to uncertainties about the effects on fetal
development. Available information on medication safety in human pregnancies is
therefore most commonly based on case reports or case series initially and then,
several years after the drug has reached the market, on pharmacoepidemiological
studies. Case reports are most commonly limited by retrospective reporting (“reporting bias”) and lack of information about important potential confounding factors,
making causality difficult or impossible to determine. However, history has shown
that many known teratogens have been identified through case reports (e.g., thalidomide, isotretinoin, mycophenolate) and that such reports therefore may be valuable,
especially when the particular outcome is infrequent in the unexposed population
and the risk is clearly increased.
Pharmacoepidemiological studies in pregnancy typically have case-control or
cohort design and are based on data from adverse drug reaction surveillance systems, pregnancy registries, clinical networks (e.g., teratology information services),
or large health-care databases (e.g., a prescription registry linked to a medical birth
registry). Such studies are vital to our understanding of the safety of medications in
pregnancy, but as they are based on observational data, great care must be taken in
the analysis and interpretation of their results. Major methodological challenges are
related to sample size/power, errors in measurement of medication use, bias in the
form of, e.g., selection bias and information bias (misclassification of exposure or
outcome), and confounding. Potential sources of confounding in studies with psychotropic drugs are sociodemographic status, alcohol intake, smoking, nutritional
status including vitamin intake, and concomitant drug therapy.
A major challenge in pregnancy studies is confounding by indication, i.e., to
distinguish between a fetal effect caused by the drug under study and by the maternal disorder being treated. In fact, in many cases the underlying (and untreated) illness might pose a greater risk to the unborn child than the medication. Including a
disease comparison group (women with the same disease and ideally also the same
disease severity, but not treated with the drug), or comparing drug use across different indications, offers advantages over studies comparing exposed cases to healthy
controls only.
In all pharmacoepidemiological studies, sources of errors or bias should be
acknowledged and discussed and preferably quantified by performing sensitivity
analysis of estimates under an array of assumptions about possible bias directions
and magnitudes.
Many fetal adverse events (e.g., malformations, neonatal persistent pulmonary
hypertension) occur spontaneously at low rates, and most human teratogens increase
such risk modestly. For example, 800 exposed cases and 800 unexposed controls
are required to detect a twofold increased risk for malformations with 80 % statistical power and an alpha value of 0.05, assuming a baseline prevalence rate of 3 %
(Strom 2012). When studying specific malformations, the absolute risk is
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Table 15.1 Overview of the most commonly used medications for treatment of mental disorders
according to their safety during pregnancy
First trimester
exposure

Second trimester
exposure

Third trimester
exposure

Antidepressantsa

May be used. Avoid
paroxetine due to a
possible increased risk of
cardiac defects

May be used

May be used. Transient
perinatal complications
may occur in infants
exposed up to delivery

Antipsychotics

May be used

May be used

May be used. Transient
dyskinesias may occur in
neonates exposed up to
delivery, particularly for
first generation drugs

Lithium

Avoid if possible. Small
increased risk of cardiac
defects (in particular
Ebstein’s anomaly)

Avoid if possible

May be used

Carbamazepine

Should be avoided.
Increased risk of
malformations

Avoid if possible

Avoid if possible

Valproic acid

Contraindicated.
Considerably increased
risk of malformations

Contraindicated. Risk of
long-term cognitive
impairment

Contraindicated. Risk of
long-term cognitive
impairment

Lamotrigine

May be used

May be used

May be used

Anxiolytics and
hypnotics

May be used sporadically

May be used sporadically

May be used
sporadically. Respiratory
distress may occur in
infants exposed up to
delivery

Light gray: Generally considered safe, but uncertainties may exist, e.g., for some of the drugs
within a group or related to the total amount of data available
Medium gray: Increased risk of harmful effects cannot be excluded
Dark gray: The fetal risk exceeds the therapeutic advantage for the mother in the treatment of
mental disorders in pregnancy
a
For other antidepressants than selective serotonin reuptake inhibitors, see text

considerably lower (i.e., the background risk of any cardiac defects is about 1 %; of
a neural tube defect about 1:1000), and several thousand exposed cases are often
needed to detect a true increase in fetal risk.

15.2.1

Antidepressants

Antidepressants, and in particular selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs),
are probably the most studied and debated drug group with respect to safety in pregnancy. There has been a marked increase in the use of antidepressants in pregnancy
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over the last 10 years, with the most recent prevalence data ranging from 3 % to 4 %
in Europe and in Australia to more than 8 % in North America (Nordeng 2016).
The majority of studies that have evaluated the safety of antidepressants in early
pregnancy do not indicate an enhanced risk of major congenital malformations after
exposure to SSRIs in general (Koren and Nordeng 2012). A meta-analysis including
studies published on SSRIs up to 2010, however, suggested an increased risk of
cardiac defects (especially septal defects) with first-trimester exposure to paroxetine. For cardiac defects, the odds ratio (OR) was 1.46, with a 95 % confidence
interval (CI) of 1.17–1.82 (Wurst et al. 2010).
In one of our studies based on data from more than 60,000 pregnant women and
their children in the Norwegian Mother and Child Cohort Study, we found that
exposure to SSRIs during the first trimester was not associated with an increased
risk of overall congenital malformations (adjusted OR 1.22; 95 % CI 0.81–1.84) or
cardiovascular malformations (adjusted OR 1.51; 95 % CI 0.67–3.43) (Nordeng
et al. 2012). Exposure to antidepressants in general was not associated with low
birth weight (adjusted OR 0.62; 95 % CI 0.33–1.16). In the crude analysis, exposure
to antidepressants was associated with preterm birth (OR 1.46; 95 % CI 1.04–2.04);
however, after adjustment for depression and sociodemographic characteristics, this
increased risk disappeared (adjusted OR 1.21; 95 % CI 0.87–1.69). Moreover, having symptoms of depression in pregnancy was in itself associated with preterm birth
(adjusted OR 1.13; 95 % CI 1.03–1.25). These findings are reassuring and illustrate
the importance of adjustment for the underlying illness in pharmacoepidemiological studies. Without adjustment, antidepressant use would wrongly have been
accused for being associated with preterm birth (Nordeng et al. 2012).
Studies have shown conflicting results as to whether SSRIs increase the risk of
other outcomes in the newborn, such as low birth weight and perinatal complications; however most of these studies have not been able to distinguish whether this
is due to antidepressant treatment or is caused by the underlying mental disorder. A
systematic review of the literature showed that depression in itself increased the
risks for low birth weight by 49 %, for intrauterine growth restriction by 45 %, and
for preterm delivery by 39 % (Grote et al. 2010).
In a literature review on third trimester safety of antidepressants, we found that
neonatal adverse findings were quite common among infants exposed to SSRIs
close to delivery (2–3 out of 10 exposed infants) (Nordeng and Spigset 2005).
Respiratory distress, irritability, and suckling difficulties were most frequent and
resolved spontaneously in most cases within 2 weeks postpartum (Nordeng and
Spigset 2005; Moses-Kolko et al. 2005). However, such findings are relatively common also among unexposed newborns. Although several studies have found a statistical significant association between prenatal exposure to SSRIs and persistent
pulmonary hypertension of the newborn (OR: 2.5; 95 % CI 1.3–4.7), the absolute
risk of this serious complication remains low (3–12 of 1000 exposed infants)
(Grigoriadis et al. 2013).
As serotonin plays a critical role in hemostasis, concern has been raised with
respect to perinatal bleeding complications. We identified no overall increased risk
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of vaginal bleeding during pregnancy or after delivery among women exposed to
antidepressants. Interestingly, women not medicated with antidepressants but with
depressive symptoms had a moderately increased risk of vaginal bleeding in early
and mid pregnancy (Lupattelli et al. 2014).
Recently, concerns about long-term neurodevelopmental outcomes after prenatal antidepressant exposure have been raised. Animal studies have found exposure
to elevated serotonin levels to be associated with abnormal development of the
central nervous system (Schaefer et al. 2015). Results from human neurodevelopmental studies, however, have been inconsistent: some link antidepressants to
adverse neurodevelopmental outcomes like ADHD, autism spectrum disorders, and
motor and cognitive dysfunction, whereas others do not (Gentile and Galbally
2011). A recent review of the literature found no clear evidence of negative effects
by SSRIs on early neurodevelopment, but studies on later neurodevelopment
showed conflicting results with respect to untoward effects on psychomotor, cognitive and language development, temperament, and behavioral problems (Hermansen
and Melinder 2015). General recommendations for SSRI use in pregnancy are summarized in (Table 15.1).
Tricyclic antidepressants (TCA) and serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors
(SNRIs) are less well studied than SSRIs, but may be used in women who do not
respond to SSRIs. Most data exists for amitriptyline, clomipramine, imipramine,
nortriptyline, and venlafaxine (Schaefer et al. 2015). Data do not indicate any
increased risk of major malformations, but most studies have been too small or have
other methodological limitations to draw definite conclusions. An increased risk of
poor neonatal adaptation has been reported after use of venlafaxine during pregnancy, as for other serotonergic antidepressants.

15.2.2

Antipsychotics

Antipsychotics are prescribed to 0.2–0.3 % of all pregnant women (Petersen et al.
2014), mainly for bipolar disorder and schizophrenia. First-generation antipsychotics are known to affect the menstrual cycle and may also reduce fertility secondary
to the group’s prolactin-increasing effects. Second-generation antipsychotics, on
the other hand, have metabolic side effects that may increase the risk of excessive
maternal weight gain during pregnancy, gestational diabetes, and preeclampsia.
None of the published studies indicate an increased risk of teratogenic effects,
though less data are available for the newest second-generation antipsychotics
(Galbally et al. 2014).
Concern has been regarding the use of antipsychotics in the third trimester and
transient dyskinesias in the newborn. These findings, however, have been mostly
related to the use of first-generation antipsychotics. Most guidelines nevertheless
recommend continuing antipsychotic treatment until delivery to avoid the risk of
relapse and to monitor the newborn for possible neuromuscular adverse effects and
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feeding problems. General recommendations for the use of antipsychotics in pregnancy are summarized in (Table 15.1).

15.2.3

Mood Stabilizers

Lithium has traditionally been considered a teratogenic drug due to an association
with cardiac malformations, in particular Ebstein’s anomaly. This risk, however,
may have been overestimated, and today it is generally considered that the absolute
risk of Ebstein’s anomaly after first-trimester exposure to lithium is low (0.5–1:1000,
as compared to 1: 20,000 in the general population). Lithium should be reserved for
cases where drugs with a more favorable fetal risk profile are unsuitable. Women
using lithium in pregnancy could be offered an early ultrasound examination to
exclude possible fetal cardiac defects (Schaefer et al. 2015). The newborn should be
monitored for signs of neuromuscular toxicity first week postpartum.
Carbamazepine, valproic acid, and lamotrigine are antiepileptic drugs frequently
used in patients with bipolar disorders. Carbamazepine and valproic acid should be
avoided in pregnant women with psychiatric illness due to an increased risk of malformations and adverse neurodevelopmental effect in the offspring. Both carbamazepine and valproic acid interfere with folate metabolism, which may be one of
the mechanisms involved. First-trimester exposure to carbamazepine has been associated with a twofold to fivefold increased risk of neural tube defects. An increased
risk of other malformations, e.g., cleft palate, cardiac malformations, and hypospadias, has also been reported. A meta-analysis including more than 60,000 women
with epilepsy using carbamazepine as monotherapy reported an overall malformation rate of 5.7 % (95 % CI 3.7–7.7 %) (Meador et al. 2008), which is significantly
higher than the expected baseline rate of 3–4 %. There is plausible evidence of a
dose-response effect with increased risk with doses above 1000 mg/day (Tomson
et al. 2011).
Valproic acid is one of the most teratogenic antiepileptic drugs and should not be
prescribed to women in reproductive age. The meta-analysis mentioned above
found a malformation rate of 17.6 % (95 % CI 5.3–30.0 %) among women on valproic acid monotherapy (Meador et al. 2008). The most common malformations
include neural tube defects, cardiac defects, and defects of the extremities and urogenital tract, with a dose-dependent increased risk at least for spina bifida and hypospadia (Vajda and Eadie 2005). It has also been suggested that a fetal valproic acid
syndrome, including specific anomalies of the face and fingers, may exist (Kozma
2001). Finally, exposure to valproic acid is linked to impaired cognitive function
with lower IQ scores, especially after exposure to doses above 800–1000 mg/day
(Bromley et al. 2014).
A principal limitation of the literature on the safety of carbamazepine and valproic acid in pregnancy is that most studies have been conducted among women
with epilepsy where the underlying disease in itself is associated with an increased
fetal risk. Moreover, the doses are generally higher than those used in psychiatric
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disorders. However, as the risks related to use of these drugs are clearly significant,
it is not justifiable to be less restrictive in the recommendations in bipolar disorder
than in epilepsy, although the risk possibly is lower.
Knowledge on the safety of lamotrigine in pregnancy stems from thousands of
pregnancies showing no increased risk of malformations or long-term adverse
effects in prenatally exposed children. Lamotrigine could therefore be considered
the antiepileptic drug of choice for pregnant women with bipolar disorders (Schaefer
et al. 2015). General recommendations for the use of mood stabilizers in pregnancy
are summarized in (Table 15.1).

15.2.4

Anxiolytics and Hypnotics

Among benzodiazepines and benzodiazepine-like hypnotics (zopiclone, zolpidem,
and zaleplon), most data on safety during pregnancy exists for diazepam and zolpidem. One meta-analysis and a recent literature review concluded that there is little
evidence for major malformations after use of benzodiazepines during pregnancy
(Dolovich et al. 1998; Bellantuono et al. 2013). A study including more than 500
early pregnancy exposures to zolpidem found no overall increased risk of major
malformations (Wikner and Källen 2011). There were four cases of non-atresial
intestinal malformations (0.8 cases expected), but the authors suggest that this finding could be spurious due to multiple testing (Wikner and Källen 2011).
Prolonged use of benzodiazepines, particularly in high doses and close to delivery, has been associated with neonatal pharmacological effects and withdrawal
symptoms, including poor suckling, floppy infant syndrome, and respiratory distress. Moreover, after prolonged use of benzodiazepines throughout pregnancy, concern has been raised about unfavorable long-term neurodevelopmental effects.
However, although some data indicate that a small number of children may have a
delayed development during the first year or so, they have generally developed normally by 4 years of age (McElhatton 1994).
Several important limitations exist for studies on the safety of benzodiazepines
in pregnancy. Most studies did not have information about duration of therapy or
indication for use, they did not differentiate between the various benzodiazepines,
and in most studies there was a high degree of co-medication with other psychotropic drugs. Moreover, recall bias has been a major problem in the studies employing
a case-control design (Dolovich et al. 1998). Women using benzodiazepines also
drink more alcohol, are more often smokers, and have lower socioeconomic status
than women not using benzodiazepines in pregnancy, factors that clearly could confound the results.
According to current knowledge, benzodiazepines and benzodiazepine-like hypnotics could be prescribed for short-term use in the lowest possible doses during
pregnancy. Special precautions should be taken close to delivery. General recommendations for the use of anxiolytics and hypnotics in pregnancy are summarized
in (Table 15.1).
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Drug Safety During Breastfeeding

Human milk represents the ideal source of nutrients for small infants and provides
superior immunological and antioxidant protection to milk substitutes (Newton
2004). As the infant should not unnecessarily be denied the benefits of breast milk,
women are strongly encouraged to breastfeed whenever possible (World Health
Organization 2003; American Academy of Pediatrics 2012). The obvious dilemma
when treating a breastfeeding mother with a psychotropic drug is weighing the
potential risk to the infant due to drug exposure through the milk against the disadvantage of not receiving breast milk. Another alternative, stopping or not commencing maternal drug treatment, might be even more harmful, taking into account the
risk for the mother and thereby indirectly also for the infant if the mother is not
receiving adequate treatment for her mental disorder (Cornisha et al. 2005).
Specific questions to be answered when deciding how to handle drug treatment
in a woman with a mental disorder postpartum include: What are the risks for the
mother and the infant if the maternal disease is not adequately treated? How strong
is the mother’s desire to breastfeed? What are the disadvantages for the infant of not
receiving breast milk? What are the risks for the infant of being exposed to the
medication through breast milk? Is there any evidence to suggest that some specific
drugs within a therapeutic group are more favorable than others to use related to
infant risk? If necessary, could any practical strategies be used to reduce drug exposure to the infant? And finally, if there is a (often small or even just theoretical) risk
of adverse effects in the infant due to drug exposure and breastfeeding nevertheless
is allowed, should the infant be monitored in any way?
In order to provide precise answers to these questions, knowledge about to which
extent the various psychotropic drugs are excreted into breast milk and about the
infant’s age-related capacity to metabolize these drugs is a prerequisite. Moreover,
knowledge about the theoretical infant dose and plasma concentrations of the drugs
that could be expected in the infant and whether any adverse effects have been
reported is also required. Unfortunately, available information about milk or infant
plasma concentrations and effects of psychotropic drugs in breastfed infants is
almost exclusively based upon case reports and small case series rather than upon
prospective studies with unexposed control groups. For many drugs, information is
extremely sparse.

15.3.1

Pharmacokinetic Considerations

Passage of psychotropic drugs between maternal plasma and breast milk is based
upon principles of passive diffusion and will therefore follow a gradient from high
to low concentration of free (unbound) drug. The timing of breastfeeding in relation
to the time of maternal ingestion of the drug will thus be an important determinant
for the concentration of the drug in the milk. When the concentration reaches its
peak level in the maternal plasma, usually within a couple of hours after intake, it
will, after a short delay, also reach its highest level in breast milk. Thereafter, as the
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maternal plasma drug concentration gradually declines, the concentration in breast
milk will decrease until the mother ingests the next dose. For drugs with a short
elimination half-life, such as zolpidem (t1/2 = 2–3 h), the risk of adverse effects in
the infant can thus be reduced by breastfeeding at times when the drug concentration in breast milk is at its lowest level. This can be achieved – as obvious for zolpidem but also valid for non-hypnotic drugs with short elimination half-lives – by
taking the daily dose in the evening and avoiding breastfeeding during the night.
However, the vast majority of psychotropic drugs have long or very long elimination half-lives with quite stable concentrations in breast milk. For such drugs, avoiding breastfeeding during the peak concentration period will only reduce the infant’s
drug intake to a small extent. Simulation of data from a study from our group of the
excretion of paroxetine (Öhman et al. 1999) showed that total infant exposure would
be reduced only by about 20–30 % by avoiding the peak phase in milk.
As psychotropic drugs are lipophilic, concentrations in breast milk increase and
decrease in parallel with the milk triglyceride content. In two previous studies from
our group, we have shown that the concentrations of paroxetine and aripiprazole
were considerably higher in hindmilk than in foremilk, related to the higher triglyceride content in hindmilk (Öhman et al. 1999; Nordeng et al. 2014a). However, as
also the nutritional value of milk is linked to its triglyceride levels, efforts to avoid
additional drug exposure by discarding milk with high triglyceride levels, such as
hindmilk, cannot be recommended.
Because newborns, and in particular premature infants, have an immature liver and
kidney function, they eliminate drugs at a lower rate than older children and adults
(for an overview related to psychotropic drugs, see Spigset and Hägg 1998). This
applies both to enzymes belonging to the cytochrome P-450 (CYP) system (by which
most psychotropic drugs are metabolized) and to the family of glucuronidating (UGT)
enzymes (by which, e.g., oxazepam and lamotrigine are metabolized). For example,
the elimination half-life of diazepam (which is mostly metabolized by CYP2C19) is
approximately 80 h in premature infants, about 30 h in full-term newborns, and
10–20 h in infants after the newborn period. During the first months of life, hepatic
function gradually matures, and after about 3–4 months of age, the metabolic capacity
reaches adult levels. In contrast, renal function is not fully developed until the infant
is at least 6 months old. Therefore, drugs with a high degree of renal elimination, such
as lithium, are of particular concern related to accumulation in young infants.
In addition to the pharmacokinetic aspects discussed above, premature or seriously ill infants will often have a lower tolerance to the pharmacological action of
drugs than healthy children, including possible unfavorable effects.

15.3.2

Calculation of Infant Dose

If the drug concentration in breast milk is known, the infant’s theoretical dose can
be estimated by multiplying this value with the volume of milk that the infant
ingests. In such calculations, milk intake in an infant who is fully breastfed is standardized to 150 ml/kg body weight per day. To assess the risk of adverse effects, the
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estimated dose can then be related, e.g., to the recommended pediatric dosage for
that drug for individuals of the same age. For example, for lamotrigine a fully
breastfed infant is exposed to amounts corresponding to between 25 % and 50 % of
the therapeutic pediatric dosage for infants, indicating that there might be a risk of
pharmacological effects in the infant (Nordmo et al. 2009; Hale 2014).
It is even more common to calculate the infant’s weight-adjusted relative dose,
i.e., the dose the infant ingests per kilogram bodyweight in relation to the maternal
dose per kilogram bodyweight. Infant exposure is regarded as minimal when the
relative dose is below 2 %, small when the relative dose is 2–5 %, moderate when
the relative dose is 5–10 %, and high when the relative dose is above 10 %. With
relative doses above 10 %, it is generally considered that a risk of pharmacological
effects in the infant does exist (Hale 2014; Ito 2000). With lower relative doses than
10 %, breastfeeding is in principle assumed to be safe, although infrequent cases of
possible untoward infant affection have been reported also for drugs with relative
doses below (but close to) 10 %, such as citalopram and aripiprazole (Hale 2014;
Berle and Spigset 2011). On the other hand, breastfeeding is not necessarily always
contraindicated during maternal treatment with drugs for which the relative doses
are above 10 %, such as lithium and lamotrigine (see later).

15.3.3

Evidence of Adverse Effects

Most data on adverse effects in breastfed infants are derived from case reports
(Rubin et al. 2004). Such reports are clearly of interest for drugs for which no or
very little previous data exist, but it is often complicated or even impossible to determine whether there is a causal connection between reported infant symptoms and
drug exposure.
A literature review of 183 reports on the use of psychotropic drugs during breastfeeding (Fortinguerra et al. 2009) found that infant adverse effects had been published for all groups of psychotropic drugs (but not for all individual drugs!).
Notably, another review found that in about 80 % of the cases with adverse effects
after maternal drug use in general, the infant was younger than 2 months of age
(Anderson et al. 2003). This is accordance with the expected gradual maturation of
hepatic and renal function during the first months of life and clearly illustrates that
infant age is a critical factor to take into account when assessing the individual
infant risk.
Very few prospective and systematic studies have compared the occurrence of
symptoms possibly related to psychotropic drug exposure in breastfed infants of
mothers taking and not taking the medication under study. One of a few such studies
has been performed by our group (Berle et al. 2004). In that study, excretion of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) or venlafaxine to breast milk was investigated in 25 mothers with 26 exposed infants. Ten common symptoms of SSRI
exposure (regurgitation/vomiting, irritability, tremor, suckling or feeding problems,
decreased or increased sleep, yawning, etc.) were rated by the mothers and compared
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to a control group of 68 breastfed infants of the same age where the mother did not
use any medication. There were no differences between the groups neither regarding
any of the specific symptoms nor regarding the total symptom score (5.9 in the antidepressant group vs. 7.6 in the control group on a scale ranging from 0 to 30).

15.3.3.1

Antidepressants

Depression is a common illness among women in the postpartum period with an
incidence of 10–15 % (O’Hara and Schwain 1996). In addition to the potentially
harmful effects the depression may have on the mother, challenges exist related to
caretaking of the newborn infant. Chronic maternal depression in the first year
Table 15.2 Infant doses and plasma concentrations of newer antidepressants after exposure via
breast milk
Drug
Relative infant dosea
Selective serotonin reuptake inhibitors
Citalopram
3–10 %
Escitalopram
3–6 %
<12 %
Fluoxetinee
Fluvoxamine
<2 %
Paroxetine
0.5–3 %
Sertraline
0.5–3 %
Other newer antidepressants
6–9 %
Venlafaxineh
Duloxetine
<1 %
Reboxetine
1–3 %
2%
Bupropioni
Mirtazapine
0.5–3 %

Absolute infant plasma
concentration

Relative infant plasma
concentrationb

Negligiblec
<5 ng/ml
Up to 100 ng/mlf
<LODg
<LODg
<LODg

Up to 10 %d
<4 %
Up to 80 %f
–
–
–

Up to 40 ng/ml
<LODg
<5 ng/ml
<LODg
0.2 ng/ml

Up to 30 %
–
<2 %
–
<1 %

a

Infant daily dose per kg body weight expressed as a percentage of maternal daily dose per kg body
weight. A value below 10 % is generally considered negligible
b
Infant plasma concentration expressed either as a percentage of the measured maternal plasma
concentration or as a percentage of what could be considered a low therapeutic concentration in
adults
c
In most cases below the lower limits of detection for the analytical methods employed, which
were mostly in the range of 2–5 ng/ml. However, in a few cases, which also have been associated
with suspected adverse effects, concentrations up to 15 ng/ml have been found
d
In a few cases, which also have been associated with suspected adverse effects, concentrations up
to about 50 % of the therapeutic concentration range have been found
e
Sum of fluoxetine and the active metabolite norfluoxetine
f
In some cases, which also have been associated with suspected adverse effects, concentrations as
high as about 500 ng/ml, i.e., clearly within the therapeutic concentration range, have been found
g
Below the lower limits of detection for the analytical methods, which were mostly in the range of
1–5 ng/ml
h
Sum of venlafaxine and the active metabolite O-desmethylvenlafaxine
i
Including one or several of the active metabolites of bupropion
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postpartum is associated with delayed psychomotor development in the child at
15 months and may also affect the cognitive and emotional development (Cornisha
et al. 2005; Poobalan et al. 2007).
Key data on infant exposure for antidepressants are presented in Table 15.2.
Regarding the choice of specific drug, it is sometimes recommended that sertraline
should be preferred over other SSRIs due to the low infant exposure to that drug
(Gentile 2007). It has also been recommended that when possible, fluoxetine and
citalopram should be avoided or used with caution due to the higher infant plasma
levels (Table 15.2) and the possible risk of adverse effects such as irritability, sleep
disturbances, colic, and poor suckling.
Nevertheless, irrespective of which SSRI if the mother has been treated with during pregnancy, we suggest that the same drug could also be used in the postpartum
period (Berle and Spigset 2011; Berle et al. 2004). Based upon the current literature
including a prospective study from our group (Berle et al. 2004), we recommend
that when antidepressant treatment is indicated in the postpartum period, the woman
should generally not be advised to discontinue breastfeeding. Some reviews and
guidelines recommend infant monitoring, particularly if the infant is sick, is premature, or has a low body weight (Weissman et al. 2004; Lanza di Scalea and Wisner
2009). However, given the very low risk of any untoward effects, we consider there
is no general need for routine follow-up examinations.
The numbers of exposed infants vary significantly between drugs, with about
100 cases for fluoxetine, paroxetine, sertraline, and citalopram, but less than 25 for
the other newer antidepressants. Some degree of uncertainty inevitably exists for the
drugs with the lowest numbers of exposed infants, even when no adverse effects
have been reported. On this basis, drugs for which little data exist, such as fluvoxamine, venlafaxine, duloxetine, reboxetine, bupropion, and mirtazapine, should not
be viewed as first-line therapies, but could be considered in special cases.

15.3.3.2

Antipsychotics

The risk of a psychotic reaction is higher in the postpartum period than anytime
during a woman’s life. In a study of female patients with bipolar disorder, 36 % had
had their first psychotic episode in the postpartum period (Hunt and Silverstone
1995). In another study of women who previously had been hospitalized with psychiatric symptoms, the risk of postpartum psychosis was increased about 100-fold
(Nager et al. 2008). Thus, treatment with antipsychotics related to breastfeeding is
not an uncommon issue.
In general, sparse data exist for the excretion of second-generation antipsychotics in breast milk, and even less data is available regarding possible effects in the
breastfed infants. In total, about 60 cases for olanzapine, 20–30 cases for quetiapine,
about 10 cases for risperidone and clozapine, 4 cases for aripiprazole, and 2 cases
for ziprasidone have been published to date (Nordeng et al. 2014a; Hale 2014;
Klinger et al. 2013). Key data on infant exposure for these drugs are presented in
Table 15.3.
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Table 15.3 Infant doses and plasma concentrations of second-generation antipsychotics and
mood stabilizers after exposure via breast milk
Drug
Relative infant dosea
Second-generation antipsychotics
Aripiprazole
Up to 8.3 %c
Clozapine
1.2 %
Olanzapine
1–4 %
Quetiapine
0.1–0.4 %
Risperidone
2–5 %g
Ziprasidone
1.2 %
Mood stabilizers
Lithium
Up to 40–80 %
Carbamazepine
1–8 %
Lamotrigine
Up to 20 %
Valproic acid
0.5–4 %i

Absolute infant plasma
concentration

Relative infant plasma
concentrationb

NAd
NAd
<LODe,f
1.4 ng/ml
<LODe
<LODe

NAd
NAd
–f
6%
–
–

Up to 0.7 mmol/l
0.5–1.0 μg/mlh
0.8–1.6 μg/ml
0.5–2.0 μg/ml

Up to ~100 %
10–40 %
20–50 %
4%

a
Infant daily dose per kg body weight expressed as a percentage of maternal daily dose per kg body
weight. A value below 10 % is generally considered negligible
b
Infant plasma concentration expressed either as a percentage of the measured maternal plasma
concentration or as a percentage of what could be considered a low therapeutic concentration in
adults
c
Sum of aripiprazole and the active metabolite dehydroaripiprazole
d
No data available
e
Below the lower limit of detection for the analytical methods employed, which were mostly in the
range of 1–5 ng/ml
f
In one infant at one specific point of time the concentration was 40 % of the maternal concentration
g
Sum of risperidone and the active metabolite 9-hydroxyrisperidone
h
A concentration of 4.5 μg/mL, which is within the therapeutic range, has been reported in a single
case
i
Maximum 7 % in a single case

In a case series of four breastfed infants exposed to clozapine, agranulocytosis
was reported in one and drowsiness in another of the infants (Dev and Krupp 1995).
Although the relative infant dose is low, these adverse effects could be readily
explained from the drug’s adverse effect profile. Due to the severity of these reactions, it is generally recommended that women treated with clozapine should avoid
breastfeeding.
For olanzapine and quetiapine, some prospective data are available, although
only five and six subjects have been included, respectively (Gardiner et al. 2003;
Misri et al. 2006). Whether the infant dose seems to be even lower for quetiapine
than for olanzapine, it is remarkable that two of the six infants exposed to quetiapine
(Misri et al. 2006) scored slightly below the normal range for mental and psychomotor development (82/82 and 84/91, respectively; normal range 85–115 for both
subscales). However, as no quetiapine was found in breast milk in any of these
cases, the low scores may well have been unrelated to the drug exposure. No untoward effects have been suspected for olanzapine. For risperidone, infant exposure is

olav.spigset@legemidler.no

312

O. Spigset and H. Nordeng

in the same range as for olanzapine and quetiapine, and no untoward effects have
been reported. In a recent case study, we found that infant exposure to aripiprazole
was higher than previously reported and also higher than for olanzapine, quetiapine,
and risperidone (Nordeng et al. 2014a). Although no adverse effects were observed
in our case, others have reported that somnolence could occur (Hale 2014). Thus,
we recommend that infants exposed to aripiprazole should be monitored for potential adverse effects including drowsiness, poor feeding, and sleeping pattern
changes. For ziprasidone very little information exists; thus any specific advice cannot be given.
In the counseling of mothers treated with second-generation antipsychotics in
the postpartum period, an individualized risk/benefit approach should be applied
regardless of which drug is preferred. As stated above, most evidence of non-risk
exists for olanzapine. However, with the exception of clozapine, no clear-cut evidence of harmful effects exists for the other drugs either.

15.3.3.3

Mood Stabilizers

For lithium, there have been two reports of toxicity in breastfed infants exposed
via breast milk (for a review, see Spigset and Hägg 1998). In these infants, the
plasma levels of lithium were 0.6 and 0.7 mmol/l, respectively. The infants presented with symptoms such as tremor and involuntary movements, and the high
lithium concentrations were thought to be caused by decreased renal clearance due
to dehydration during a common cold. Based upon these reports, lithium is often
considered not compatible with breastfeeding. However, there are also studies suggesting that lithium administration is not an absolute contraindication to breastfeeding: Although the infant plasma levels regularly amount to 20–40 % of the
maternal plasma concentration (Spigset and Hägg 1998; Viguera et al. 2007), most
often no untoward effects have been observed. Therefore, if the mother has a
strong desire to breastfeed and the infant is healthy, breastfeeding could be allowed.
In these cases, however, the mother should be instructed to watch for symptoms of
lithium toxicity in the infant, e.g., neuromuscular affection and feeding difficulties, and be particularly observant during situations where the infant could become
dehydrated (infections, vomiting, etc.). It might also be helpful to monitor infant
plasma concentrations of lithium, creatinine, and possibly also thyroxin and thyroid-stimulating hormone.
For valproic acid and carbamazepine, infant exposure is generally low
(Table 15.3). For carbamazepine there are a few reports on possible adverse effects
in breastfed infants, including sedation and poor suckling. However, these reports
are not clear-cut and cannot be viewed as conclusive evidence for a relationship
(for a review, see Fortinguerra et al. 2009; Hägg and Spigset 2000). Carbamazepine
is generally considered compatible with breastfeeding, but as the infant plasma
concentrations of carbamazepine in some cases have been relatively high, it could
be pertinent to observe the infant for drowsiness and poor suckling, particularly if
the infant is premature or the mother is using combination therapy (Hale 2014;
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Fortinguerra et al. 2009). For valproic acid, infant plasma levels after exposure via
breast milk are considerably lower than the therapeutic plasma concentrations
obtained in the treatment of seizures in infants and children (for a review, see
Fortinguerra et al. 2009; Hägg and Spigset 2000). Thus, valproic acid is considered fully compatible with breastfeeding (Hale 2014; Fortinguerra et al. 2009).
However, due to its teratogenic potential if the breastfeeding mother should
become pregnant once again, it has been argued that valproic acid nevertheless is
best avoided also in the postpartum period. Notably, recent recommendations from
the European Medicines Agency (EMA) state that valproic acid should only be
prescribed to women of fertile age if other treatments are ineffective or not tolerated and if so that the women should be advised to use effective contraception
(EMA 2014).
Lamotrigine is excreted in breast milk to a relatively high extent, and there is a
consistent finding across studies in mothers with epilepsy that the infant plasma
concentrations amount to about 20 % of the maternal drug levels but in some cases
up to 50 % (Hale 2014; Newport et al. 2008), i.e., levels where pharmacological
effects cannot be excluded. Although more than 50 cases of exposed infants have
been reported in the literature, infant adverse reactions have been reported in a single case only. In this case, severe apnea was seen in a 16-day-old infant (Nordmo
et al. 2009). Based upon these data, an individualized risk/benefit approach should
be applied, and, if breastfeeding is allowed, it would be advisable to monitor the
infant for adverse effects such as sedation and poor suckling. Moreover, if adverse
reactions are suspected, the infant plasma concentration of lamotrigine should be
measured.

15.3.3.4

Anxiolytics and Hypnotics

In general, benzodiazepines have long elimination half-lives, which are even longer
in neonates than in adults. For diazepam (plus the active metabolite desmethyldiazepam), the relative infant dose ranges from 3 % to 14 %. Infant plasma concentrations above 10 % of the maternal levels are regularly seen, and a certain percentage
of exposed infants have been reported to have signs of central nervous system (CNS)
affection such as sedation, lethargy, and lack of response to stimuli (Spigset and
Hägg 1998; Hale 2014; Rubin et al. 2004; Kelly et al. 2012). Thus, diazepam in
more than single doses is not considered compatible with breastfeeding. Oxazepam
is excreted to a lower extent and is, although less studied, probably preferable to
diazepam. However, also oxazepam has been associated with infant CNS affection
and should, if allowed during breastfeeding, be used in the lowest possible dose and
for the shortest possible time. Moreover, the infant should in such cases be observed
for signs of CNS depression. If high doses and/or long-term treatment are required
in young infants, breastfeeding should preferably be stopped.
When treatment with hypnotics is indicated during breastfeeding, we suggest
that benzodiazepines with relatively long elimination half-lives, such as flunitrazepam and nitrazepam, should be avoided due to the risk of accumulation in the infant.
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In contrast, zopiclone and zolpidem are more swiftly eliminated. Of these, zolpidem
is, in contrast to zolpidem, completely cleared from the milk after 10 h, and as the
mother should be asleep and not breastfeed during the first hours after intake, infant
exposure for zolpidem will be close to zero (Spigset and Hägg 1998). Although both
zopiclone and zolpidem are often considered compatible with breastfeeding, we
recommend zolpidem as the preferred choice.

15.4

General Clinical Recommendations

A maternal mental disorder should be appropriately treated during pregnancy and in
the postpartum period because untreated or inadequately treated disease will result
in maternal suffering and could lead to poor compliance with prenatal and postnatal
care, missed maternity checkups, and poor lifestyle (i.e., inappropriate nutrition,
smoking, use of alcohol and illicit drugs), being potentially harmful both to the
mother and the child.
The risk of relapse in pregnancy after discontinuation of psychotropic medication is high, ranging from 52 % among women with bipolar disorder (Viguera et al.
2000) to 68 % in women with major depression (Cohen et al. 2006). Psychotherapy
is recommended as the treatment for mild to moderate mental disorders during pregnancy and should also be used complementary to pharmacotherapy.
Many women with moderate to severe mental illness will have to continue
treatment with psychotropic drugs during pregnancy. The selection of a psychotropic drug should be guided by the women’s prior treatment response bearing in
mind the individual drug’s possible adverse effects on her pregnancy. Informing
about the pros and cons of pharmacological treatment requires focus on risk communication and documentation of decision processes. Doctors should be aware
that women tend to overestimate the risks associated with the use of psychotropic
drugs during pregnancy (Nordeng et al. 2010; Petersen et al. 2015) and that adherence to prescribed psychotropic drugs often is low (Lupattelli et al. 2015). In a
study among women in 18 countries, we found that low adherence in pregnancy
was reported by 51 % of women using drugs for anxiety disorders during pregnancy, 47 % using drugs for depression, and 43 % using drugs for other mental
disorders. The belief that the benefit of pharmacotherapy outweighed the risks was
positively correlated with higher medication adherence (r = 0.282; p < 0.001)
(Lupattelli et al. 2015).
The metabolism of many psychotropic drugs increases during pregnancy. This
effect is best documented and possibly also most pronounced for lamotrigine but is
apparent also for antidepressants and antipsychotics. Also the renal clearance of
lithium is increased in pregnancy, causing lower plasma concentrations than in nonpregnant women. Thus, for psychotropic drugs in general, therapeutic drug monitoring is advised and it should be expected that the dosage has to be gradually
increased during pregnancy. Monitoring should preferably start prior to pregnancy
and be performed regularly throughout pregnancy. For lamotrigine a frequency of
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every to every other month has been recommended (Pennel et al. 2008); for other
drugs a frequency of at least every 2–3 months has been suggested, depending on
the individual drug concentration measured. At delivery, the dosage should be lowered to that given before pregnancy.
Some psychotropic drugs can be safely given to breastfeeding mothers, but for
other drugs, an individual risk-benefit assessment has to be performed. Such an
assessment should be based upon factors including infant age, the importance of
breastfeeding for the mother, and the availability of alternative drugs with a more
favorable risk profile. When breastfeeding needs to be individually adapted, extra
efforts from the doctor in terms of providing information to the mother and performing follow-ups of the mother and infant are often required. Such a solution also
presupposes that the mother is able to comply with the advices given.

15.5
15.5.1

Future Directions for Research
Pregnancy

Future research on the safety of psychotropic drugs in pregnancy should focus on
prospective, longitudinal studies with sufficient information on key confounding
factors including maternal mental health and psychiatric diagnosis, as well as adequate follow-up times to assess long-term outcomes in children.
The possibility of record linkage between large health databases and birth cohorts
in Europe and North America has opened up for fast-track high-quality epidemiological studies and will be important data sources for studies on drug safety in pregnancy in the future. International collaboration is also advancing and will not only
allow replication of previous findings but also pooling of data to investigate less
frequently used medications and rare pregnancy outcomes that none of the individual research institutions would have adequate study power to examine alone. This
possibility has already been explored among the five Nordic countries linking
national prescription databases and medical birth registries to study the risk of
stillbirth and infant mortality after prenatal exposure to SSRIs among more than 1.6
million singleton pregnancies (Stephansson et al. 2013).
As the size of the data sources increases, alternative study designs, like the
sibling-control design, can be applied to study medication safety in pregnancy
(Brandlistuen et al. 2013). The sibling-control design offers important advantages
over studies comparing unrelated individuals because siblings share familial environment (e.g., maternal chronic disease) as well as on average 50 % of their
genetic setup, but they may differ in medication exposure during pregnancy. In
fact, it has been suggested that the sibling-control design may provide one of the
most effective approaches to control for family factors when large cohorts with a
sufficient number of discordant siblings are available (Susser et al. 2010). In addition, use of advanced techniques in biostatistics, including directed acyclic graphs
(DAGs), propensity score matching, and marginal structural models, will enable
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us to control complex, time-varying exposures and confounding factors in drug
safety studies in pregnancy to obtain estimates of effects that are less biased than
traditional statistical methods, thereby giving us greater confidence in the validity
of the findings.
At the same time, it is becoming increasingly clear to scientists, clinicians, and the
public alike that the reproductive safety of medications cannot be assured without
studying long-term consequences for the child. In the near future, large birth cohorts
being followed into adolescence and even longer will enable such studies, thereby
filling an important knowledge gap on medication safety (Nordeng et al. 2014b).
Several birth cohorts are now also collecting biological samples of the mother
and/or child (e.g., blood, urine, hair). Enabling linkage between epidemiological
and biological data. Such data sources will be an extremely valuable data source in
the future. It opens up for pharmacogenetic analyses, biomarker analyses, and toxicology analyses and even for new research fields like human pharmacoepigenetics.
Human studies have just started to emerge showing alterations in DNA methylation
patterns after in utero exposure to medications and linking these alterations to neurobehavioral disorders (Soubry et al. 2011; Non et al. 2014; van Mil et al. 2014).
These sparse human findings must be replicated, but if proven correct, they will
have profound consequences since it would imply that our current understanding of
pharmacology is an oversimplification.

15.5.2

Lactation

Obviously, a single published case report has a limited value in the guidance of
whether a woman treated with a drug could be allowed to breastfeed or not. However,
also single case reports can be valuable if performed and reported properly. Preferably,
repeated drug concentration measurements in milk during a full-dose interval should
be carried out, and also maternal and infant plasma drug concentrations are of interest. Moreover, thorough and repeated clinical examinations of the infant should be
performed. Infant age is crucial and should be reported. If relevant, also active drug
metabolites and the maternal and infant CYP genotypes should be included.
Far too often, published reports of possible untoward reactions in breastfed
infants have severe methodological limitations. Most importantly, there is often not
possible to separate potential drug effects from the infant’s normal state or from
concurrent disease. In order to assess causality when an adverse effect is suspected
in an exposed infant, analysis of the infant plasma concentration of the drug is central. Moreover, a period without breastfeeding, i.e., when the mother pumps and
discards milk, should be scheduled to observe whether the symptoms disappear. If
breastfeeding later is resumed and the symptoms return, this would provide an even
stronger indication of causality.
In order to further clarify the possible risks associated with drug exposure
through breast milk, prospective studies with age-matched control groups and with
systematic adverse effect ratings are clearly warranted. To date, only very few such
studies have been performed for psychotropic drugs. Although it is a challenge to

olav.spigset@legemidler.no

15

Safety of Psychotropic Drugs in Pregnancy and Breastfeeding

317

collect such large clinical materials, it is feasible if sufficient time, effort, and
patience are put into the task.
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