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Anbefaling vedrørende observation af nyfødte, som intrauterint har været 
eksponeret for serotonin reuptake inhibitors (SSRI) 
 
Baggrund:  
 
Dansk Obstetrisk Selskab har i forbindelse med udarbejdelsen af Sandbjergguidelines ønsket en 
neonatologisk anbefaling af, hvor længe nyfødte børn bør observeres, hvis de intrauterint har været 
eksponeret for SSRI. 
 
Problemstillingen er  hyppigt forekommende. Der er rejst mistanke om, at børn, der intrauterint har 
været eksponeret for SSRI, kan udvikle irritabilitet, respiratorisk distress, dårlig sutteevne, urolig 
søvn og hypoglykæmi. Hyppighed og alvorlighed er omdiskuteret, men i de fleste tilfælde ses 
formentlig ingen eller milde og selvlimiterende symptomer. Der er også mistanke om let øget risiko 
for præmatur fødsel, lav fødselsvægt, lav Apgar-score og indlæggelse på neonatalafsnit, ligesom der 
muligvis er minimalt forøget risiko for misdannelser. Enkelte  undersøgelser har sandsynliggjort en 
øget risiko for persisterende pulmonal hypertension (PPHN) (relativ risiko høj, men absolut risiko 
lille). 
 
Symptomerne kan formentlig opstå uger efter fødslen, og under amning er der rapporteret om øget 
risiko for irritabilitet, urolig søvn, dårlig sutteevne og dårlig trivsel. Det er rimeligt at antage, at 
riskoen for PPHN er elimineret 1-2 døgn efter fødslen.  
 
Det er ikke muligt at afvise, at der kan være risiko for senfølger efter eksposition for SSRI 
intrauterint eller under amning. Datamængden er begrænset, et studium har fundet nedsat 
hovedomfang, et andet dårligere psykomotorisk udvikling, mens andre studier ikke har fundet tegn 
til senfølger.  
 
Nedenstående anbefaling er ikke egentlig evidensbaseret, da litteraturen ikke giver mulighed herfor. 
Der er derimod tale om en pragmatisk anbefaling på baggrund af eksisterende litteratur. 
Anbefalingen bygger på en større litteraturgennemgang, men i særlig grad på nedenstående 
litteratur. 
 
Anbefaling: Kvinder, der under graviditeten har været i behandling med SSRI, bør tilbydes 
observation af deres børn på en barselsafdeling i 1-2 døgn efter fødslen. Inden udskrivelse bør 
forældrene  informeres om, hvilke symptomer, der kan opstå efter udskrivelse, og hvorledes 
forældrene skal reagere på disse.  
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