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Gravides e leln� 
kan skade ørnene� 
o Omfanget af bivirkninger ved medicin mod depression under graviditeten 
lader til at vokse O Lægemiddelstyreisen har fokus på problemstillingen 

Gravide på antidepressiv 
medicin risikerer. at deres 
børn fødes med flere alvorli
ge skader. end myndighe
derne hidtil har vidst. 

På fire måneder har dan
ske læger indberettet 21 for
modede bivirkninger på fo
stre og børn til Lægemiddel
styreisen, Især vækker det 
bekymring. at lægerne har 
registreret fire børn med 
forsinket udvikling af sprog 
og motorik. siger Doris Sten
vel'. overlæge i styrelsen. 

»Det er nyt. at vi nu også 
får indberetninger om ud
viklingsforstyrrelser hos 
børn på et par år. Lægerne 
har en mistanke om. at det 
skyldes. at de blev udsat for 
antidepressiv medicin un
der graviditeten.« siger Do
ris Stenvel', 

Ifølge LægemiddelstyreI
sen er der i øjeblikket ingen 
videnskabelig dokumenta
tion for en sammenhæng 

mellem morens medicin og 
børnenes udviklingsmæssi
ge forstyrrelser. 

»Men da bivirkningsind
beretningerne fungerer som 
signaler om mulige nye pro
blemstillinger. tager vi det 
selvfølgelig alvorligt.« siger 
Doris Stenvel'. 

Foruden problemer med 
børnenes sprog og motorik 
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har lægerne indberettet en 
række tilfælde af abort. fo
sterdød. besvær med vejr
trækningen og medfødte 
hjertefejL Følger. som på 
forhånd er kendte. og som 
de seneste år har ført til ad
varsler mod medicinen. 

Alligevel fortsætter for
bruget af antidepressiv me
dicin blandt gravide med at 

48 alvorli~e ind
beretninger om 

bivirkninger ved gra· 
vides brug af antide
pressiv medicin kendte 
Lægemiddelstyrelsen til 
i 2007. Den information 
kom dog først ud til 
lægerne f år. 

stige. r løbet af de seneste 
tre år er antallet af gravide. 
som får antidepressiv medi
cin. steget med 40 procent, 
Og det er bekymrende. 

»Vi må spørge os selv. om 
behovet virkelig er så stort. 
Om tærsklen for. hvornår 
gravide sættes i behandling. 
er blevet lavere.• siger Doris 
Stenvel', 

Trods risikoen understre
ger Lægemiddelstyreisen. at 
antidepressiv medicin kan 
være nødvendig. hvis den 
gravide har en alvorlig de
pression. RITZAU 


