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10-20% av blivande eller nyblivna mammor lider av psykisk ohälsa.

Graviditeten är en period med stora förändringar och tiden kring graviditet/förlossning kan 
vara psykisk omtumlande.

Hormonförändring under graviditet och postpartum (östrogen, progesteron sänks, prolaktin 
aktiveras).

Vissa kvinnor har en särskild sårbarhet eller riskfaktorer som kan innebära en begränsad 
anpassningsförmåga, lättare reagerar med oro, nedstämdhet, ambivalens eller andra former 
av psykisk ohälsa under graviditet.

Psykisk sjukdom under graviditet och efter förlossning påverkar inte bara den drabbade 
kvinnan utan i hög grad också hennes barn, partner och hela familjen.
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En av mödrahälsovårdens uppgifter är identifiera och uppmärksamma psykisk 
ohälsa.

Anamnes på psykisk ohälsa utgör riskfaktor att återfalla i psykisk sjukdom. Kan även 
gå in i graviditeten med psykiskt sjukdom

Ibland svårt att differentiera mellan ”normala graviditetssymtom” och symtom på 
psykisk ohälsa, ex energiförlust eller sömn-/aptitstörningar.



FAKTORER SOM KAN INNEBÄRA ÖKAD RISK FÖR PSYKISK OHÄLSA UNDER 
GRAVIDITET:

Tidigare psykisk sjukdom

Hereditet för psykisk sjukdom

Bristande socialt stöd, konflikter med partnern eller annan närstående

Sömnsvårigheter

Oönskad graviditet eller kvarstående ambivalens kring graviditeten samt svårighet att acceptera förändringar relaterade till graviditeten

Stark förlossningsrädsla

Negativ reaktion från partnern på graviditetsbeskedet

Negativa erfarenheter av graviditet och förlossning, även kris eller trauma i samband med tidigare graviditet

Intellektuell funktionsnedsättning hos kvinnan

Tidigare ätstörning

Flykt eller migration

Missbruk

Tidigare trauma; fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld

Våld i nära relation



EPDS

EPDS, Edinburgh Postnatal Depression 
Scale, är ett självskattningsformulär som 
består av tio påståenden om mammans 
stämningsläge de senaste sju dagarna.

Det mest använda screeninginstrumentet 
för identifiering av depression under 
perinatalperioden.

Kan användas under graviditet och vid 
besök på BVC när barnet är 6-8 veckor 
gammalt för att samtala om psykisk 
ohälsa.



PLANERINGSKONFERENS

Det psykosociala omhändertagandet syftar till att stärka kvinnans välmående i relation till 
hennes omgivning. Tillsammans med kvinnan involvera nätverket och medverka till en planering 
som känns trygg, identifiera behov och aktualisera eventuella stödinsatser så att kvinnan och 
barnets livssituation utvecklas gynnsamt

Planeringskonferens, exempel på aktörer
 Gravida kvinna och ev partner
 Mödrahälsovård (barnmorska + läkare)
 BVC
 Psykiatrin
 Socialtjänsten
 Föräldrar- och spädbarnsenhet
 Boendestödjare



SAMMANFATTANDE VÅRDPLAN

Extra kontroller?, ex extra tillväxtultraljud

Farmakologisk behandling under graviditet

Behov av extra föräldrastöd

Orosanmälan?

Förlossningsplanering

Önskemål om amning

Farmakologisk behandling postpartum

Vårdtidens längd på BB, oftast inte tidig hemgång. Sömnbehov? Psyktrikontakt på BB?

Bedömning av barnläkare på BB, eventuellt särskild observans eller uppföljning på barnet

Vilka ska informeras innan hemgång från BB för uppföljning och fortsatt stöttning



Suicid en av de vanligaste 
dödsorsakerna inom 1 år efter 
förlossning i höginkomstländer som 
Sverige.

Riskfaktorer framför allt affektiv och 
psykotisk sjukdom. Tidigare suicidförsök.

3,7/100 000 levande födslar.

60% sker 6-12 v postpartum



Affektiv sjukdom
 Depression
 Bipolär sjukdom
 Ångestsjukdom

Psykossjukdom

Neuropsykiatriska sjukdomar

Farmakologisk behandling



AFFEKTIV SJUKDOM - DEPRESSION

12% av gravida kvinnor globalt.

Största riskfaktorn för antenatal depression är tidigare depression

Andra riskfaktorer
 Förlossningsrädsla
 Låg eller hög maternell ålder
 Låg socioekonomisk status
 Rökning
 Anemi
 GDM
 Våld i nära relation
 Oplanerad eller oönskad graviditet
 Graviditetskomplikationer som ex graviditetsillamående och symfyseolys



AFFEKTIV SJUKDOM – DEPRESSION FORTS

Associerad med både negativt maternellt och neonatala utfall

Kvinnor med depression högre risk för rökning, alkohol, dålig följsamhet till antenal
vård och dåligt näringsintag.

Ökad risk för VE samt sectio.

Ökad risk för kortare graviditetslängd och ev ökad risk för lägre födelsevikt



POSTPARTUMDEPRESSION

En av de vanligaste komplikationerna postpartum

Prevalens 10-15% av kvinnor.

Enligt DSM-5 debut upp till 4 v postpartum men i praktiken upp till 1 år.

Samma diagnoskriterier som för depression.

Kvinnor med obehandlad depression under graviditeten har ökad risk att drabbas av 
postpartum depression.

Negativ påverkan på mamma-barn anknytning och relationen mellan föräldrarna samt på 
längre sikt barnets utveckling. 

Globalt sett leder behandling av moderns postpartumdepression till förbättrad hälsa hos 
barnet (minskar risk för diarre och malnutrion hos barn pga ökad prevalens av amning).



AFFEKTIV SJUKDOM – BIPOLÄR SJUKDOM

Svängande stämningsläge med omväxlande maniska/hypomana och depressiva sjukdomsepisoder, 
oftast med friska perioder däremellan.

Bipolär sjukdom hos 1–2 % av befolkningen. 7–8 % av kvinnor med bipolär sjukdom kommer att 
insjukna i sin första affektiva episod under den perinatala perioden. 

Hög risk att kvinnor med känd bipolär sjukdom återinsjuknar i svåra och livshotande affektiva 
episoder under peripartalperioden, speciellt efter förlossningen. 

Vid utsättning av litiumbehandling drabbas 74% av återfall i affektiv episod efter förlossning. 

Även kvinnor har behandling riskerar återfall, oftast i depressiva episoder; 25 %  återfall i 
affektiv episod under graviditeten och 50 % efter förlossningen. 

De flesta affektiva episoder sker under den första månaden efter förlossningen, där manier och 
psykoser vanligen debuterar tidigare än depressioner. 

Hög risk att insjukna i postpartumpsykos. Viktigt med sömn!



AFFEKTIV SJUKDOM - ÅNGESTSJUKDOM

Prevalens: GAD 8,5%, OCD 0,2-1,2%, paniksyndrom 1,3-2%, sociala fobier 7%

Vanligt med samsjuklighet i annan psykisk sjukdom, depression eller annat 
ångestsymtom vanligast.

Graviditet är en av de vanligaste orsakerna till försämring av tvångssyndrom. Även 
vanligt att det debuterar under graviditet eller postpartum. Skamligt – berättar ej 
spontant
 Tvångstankar (t ex bakterier, skada barn med kniv)
 Tvångshandlingar/ritualer (t ex överdrivet tvättande, låsa in knivar), undvikande beteende.



PSYKOSSJUKDOM

Prevalens 0,45% i befolkningen.

Kvinnor med psykos föder färre barn än kvinnor utan psykosdiagnos, men ca hälften 
av alla kvinnor med icke-affektiv psykos i fertil ålder föder barn.

Ökad risk för försämring under graviditeten med vanföreställningar kring fostret.

Vanligare med instabila relationer, ensamstående, låg socieoekonomisk status, 
drabbas oftare av våld under graviditeten. Även vanligare med oplanerade 
graviditeter och sexuellt riskbeteende bland kvinnor med schizofreni.

Röker, använder droger och dricker alkohol i högre grad.



PSYKOSSJUKDOM

Att sätta ut behandlingen innebär en risk för försämring av både symptom och 
funktionsnivå.
 Obehandlad psykossjukdom under graviditet kan skada utvecklingen av fostrets CNS, ökar risken för 

IUFD och plötslig spädbarnsdöd. 
 Ett försämrat tillstånd hos modern påverkar anknytningen till barnet → påverka barnets utveckling. 
 Ökad risk för suicid och för utökat suicid/infanticid. Nära hälften av patienter med schizofreni gör 

någon gång ett suicidförsök, livstidsrisken att dö i suicid beräknas till ca 10% SUICIDBEDÖMNING

Psykos efter förlossningen mera maniska inslag jmf med psykos hos icke nyförlösta 
kvinnor i motsvarande ålder, där schizofrena drag uppvisades i större utsträckning.



POSTPARTUMPSYKOS

Debuterar vanligen inom 3 v efter förlossning

Incidens 0,1-0,2%

Riskfaktorer: bipolär sjukdom, kronisk psykossjukdom, hereditet.

Prodromalsymtom: sömnstörningar, hypomani och irritabilitet.

Snabb debut: svängande sinnestämning (eufori/ångest), manisk eller depressiv. Förvirring, 
hallucinationer, vanföreställningar (kring barnet, religiösa, skuld). Kan pendla snabbt mellan 
agitation och klarhet.

Risk för både suicid och infanticid.

Akut psykiatrisk bedömning!

25% risk återinsjukna efter nästa förlossning. Viktigt att tidigt och tillsammans med psykiatrin 
planera tiden efter kommande förlossning ex insättning litium alt neuroleptika slutet av graviditeten 
eller postpartum (inom 24 h).



NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR -
ADHD
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) förekommer hos 2-3% av den vuxna 
befolkningen.

Vanliga symptom på ADHD är svårighet att hålla koncentrationen, impulsivitet och 
svårigheter att planera vardagen, så perioden som gravid och nyförlöst ge ökande 
symptom. 

Kvinnan/familjen är ofta i behov av praktisk hjälp att strukturera sin vardag, och 
behöver ofta tät uppföljning och tydlig information, både under och efter 
graviditeten. 



NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR -
AUTISM
Autismspektrumtillstånd förekommer hos cirka 1 % av befolkningen. 

Person med autismspektrumtillstånd stort behov av struktur och förutsägbarhet. 
Empatiförmågan ofta intakt, vilket gör att ångest och oro aktiveras starkt av barnets 
gråt eller skrik, däremot kan förmågan att förstå vad barnet signalerar vara 
begränsad. 

Svårigheter med att anpassa sig till den nya situationen med barnet också vanliga, 
och nyblivna mammor med autismspektrumtillstånd behöver ofta speciellt anpassad 
hjälp för att förstå barnets signaler. Annars risk de känner sig hjälplösa och 
otillräckliga, och utvecklar ångest och/eller depression



FARMAKOLOGISK BEHANDLING UNDER 
GRAVIDITET OCH AMNING
Vid behandling av gravida kvinnor hänsyn till både foster och den gravida kvinnan

Risk för negativa effekter av läkemedlet på fostret måste vägas mot fördelarna med 
att mamma ska vara så frisk som möjligt under graviditeten och riskerna med 
obehandlad sjukdom för fostret.

Syfte med psykofarmaka:

Symtomlindring/Symtomfrihet

Förebygga återfall

Suicidprevention



ANTIDEPRESSIV BEHANDLING

Icke farmakologiska behandling som KBT rekommenderas för mild till måttlig 
depression under graviditeten.

Farmakologisk behandling när svårare form av depression alternativt ej hjälpt med 
icke farmakologisk behandling.

Ca 4% av gravida kvinnor i Sverige använder antidepressiva läkemedel
 SSRI vanligast (Sertralin vanligast, Citalopram näst vanligast)
 SNRI (0,55-0,73%), TCA (0,38-0,62%)

Många kvinnor avslutar antidepressiv behandling under graviditet, ökad risk för 
återfall jmf med de som inte slutar.

Fungerande behandling med SSRI ska inte sättas ut i slutet av graviditeten.



ANTIDEPRESSIV BEHANDLING - SSRI

Ingen generell ökad risk vid SSRI användning, dock möjligtvis liten ökad risk av 
hjärtmissbildningar vid användning av paroxetine (VSD).

PNAS – Poor Neonatal Adaptation Syndrome
 Irritabilitet, jitteriness, andningsstörning, kramper och lågt blodsocker.
 Upp till 30% av nyfödda barn exponerade för antidepressiva läkemedel
 Ffa läkemdel med kort halveringstid som venlafaxin och paroxetine
 Troligtvis ej dosrelaterat
 Övergående med debut inom 48 h och varar 2-6 dagar

Passerar över i bröstmjölk; sertralin lägst koncentration, venlafaxin, fluoxetin och 
citalopram högre koncentrationer. Nyttan med amning anses överväga potentiella 
risken för barnet.



LITIUM
Stark evidens för skydd mot insjuknande under graviditet och postpartum inkl. psykos och 
mani.

Ökad risk för hjärtmissbildningar – riktat ultraljud gv 18-20.

Serumkoncentrationsbestämning för ev dosjustering kontrolleras var 4:e v till gv 36, då 
koncentrationen kontrolleras varje vecka. Ska ligga inom terapeutiskt intervall. Sköts av 
psykiatrin. Även kontroll TSH.

Viktigt att undvika dehydrering under graviditet och förlossning för att ej få höga 
litiumkoncentrationer hos kvinnan (och barn).

Undvik NSAID, metronidazol och diuretika (minskar clearance).

Seponera litium tillfälligt under aktiv förlossning.

Om komplikationer som ex polyhydramnios eller preeklampsi, överväg att sänka litiumdosen 
(risk för litiumintoxikation ökar). 

Återgå till pregravid litiumdosering direkt efter förlossningen, annars finns risk för 
litiumförgiftning hos kvinnan. S-litium skall kontrolleras inom 24 h efter förlossningen, och 
därefter varannan dag tills koncentrationen har stabiliserats.



ANTIEPILEPTIKA

Stämningsstabiliserare vid bipolär sjukdom och schizoaffektiv sjukdom

Kvinnor som behandlas för antiepileptika, oavsett diagnos, folsyra inför planerad 
graviditet och under första trimestern.

Eftersträva monoterapi.

Lamotrigin bäst studerat vid graviditet. Läkemedelskoncentrationsbestämning före 
(eller tidigt) under graviditeten om fungerande behandling för veta effektiv nivå av 
läkemedlet. S-koncentrationsmätningar upprepas under graviditeten då 
koncentrationen kan förändras mycket under graviditeten, och sjunker snabbt 
postpartum. 



NEUROLEPTIKA

Begränsade studier av risker förenade med neuroleptika under graviditet. Mest 
dokumentation av haloperidol, perfenazin (Trilafon), olanzapin och risperidon.

Ökad risk GDM.

Kan påverka tillväxten av fostret och ge övergående extrapyramidala biverkningar 
(stelhet och myrkrypningar) hos barnet efter förlossningen. Man har inte funnit någon 
påverkan av barnets motorik vid långtidsuppföljning.

Kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper-
som hypotoni.



SÖMNMEDEL

Sömn viktigt!

Ingen ökad risk för missbildningar verkar föreligga.

Lergigan och Propavan i första hand.

Enstaka doser imovane, zolpidem, låga doser oxazepam ok.

Ej kontinuerligt beh med benzodiazepin i slutet av graviditeten, vid 
långtidsanvändning finns risk för ackumulering hos barnet och kan  ge övergående 
utsättningssymptom hos barnet.

Postpartum: låg risk vid enstaka doser lergigan, imovane, zolpidem. Måttlig risk vid 
Propovan, diazepam (barnobs). Amning avråds vid regelbundet bruk.



Vid eventuell amningsnedläggning bör bromkriptin eller kabergolin inte ges med till 
kvinnor med anamnes på svår psykisk sjukdom då det kan utlösa en psykos. 



ECT UNDER GRAVIDITET OCH AMNING

ECT en bra behandlingsform även under graviditet, risk-nytta-bedömning 
psykiatriker, obstetriker och anestesiolog. 

Under tidig graviditet gäller riskbedömningen främst den teratogena effekten av 
givna läkemedel.

Senare delen av graviditet aspirationsrisk pga gastric reflux, fasta + intubation. Viss 
risk prematura smdr/förtidsbörd.

ECT och amning- Amning behöver inte avbrytas på grund av ECT. Vid svår psykiatrisk 
sjukdom postpartum (svår postpartumdepression, postpartumpsykos) är ECT ofta mest 
lämpliga behandlingsvalet, mtp snabb och säker effekt.



GRAVID KVINNA MED PSYKISK SJUKDOM

Vårdplanering
Sammanhållen vårdkedja (psykiatri, obstetrik, BVC).
Se över läkemedelsbehandling.
Håll kvinnan om möjligt symtomfri genom hela 
graviditeten.
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