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Bakgrunn 
For å studere effekt av legemiddeleksponering i 
svanger skapet er det behov for store studier. Alle de 
5 nordiske land har reseptregistre og fødselsregistre 
som muliggjør store farmakoepidemiologiske studier 
av sjeldne eksponeringer og sjeldne utfall1. I et  nordisk 
forskningssamarbeid har man sammenstilt data fra de 
nasjonale reseptregistre og fødsels registre for å  studere 
effekt av SSRI-eksponering. Det har hittil resultert 
i 5 publikasjoner2–6. I enkelte tilfeller kan det være 
vanskelig å sammenstille individdata fra ulike land og 
ulike registre. Hensikten med denne siste studien er å 
presentere nye analyser basert på samme  materiale 
som i artikkel 4, dvs studere SSRI og risiko for hjerte-
karmisdannelser med ulik metodisk tilnærming: 
 sammenligne analyser av et sammenslått datasett på 
individnivå med separate analyser for hvert enkelt 
land og en samlet meta-analyse7. SSRI = Selektive 
serotoninre opptakshemmere

Metode 
Datasett med informasjon fra nordiske fødsels registre 
og  reseptregistre om fødsler og SSRI-eksponering ba-
sert på en tidligere publisert nordisk registerstudie4. 
Vi presenterer  andel gravide kvinner som brukte ulike 
SSRI i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Sverige og 
andel barn født med hjerte- karmisdannelser. Vi sam-
menlignet odds ratio (OR) for effekten av SSRI bruk i 
svangerskapet på kardiovaskulære misdannelser totalt. 

Resultat 
Over 2,3 millioner fødsler fra 5 nordiske land var 
inkludert: Danmark 867 430, Finland 609 345, 
I sland 19 640, Norge 342 616 og Sverige 464 616 
fødsler. Andel eksponert for SSRI i mors liv vari-
erte fra 1,1 % i Finland til 5,2 % på Island, og valg 
av SSRI-substans varierte mellom landene (figur 
1).  Forekomsten av hjerte- karmisdannelser var 
lavest i Danmark og Norge med 0,9 % av fødslene 
( figur2). Danmark hadde statistisk signifikant høy-
ere andel hjerte-karmisdannelser blant de ekspo-
nerte, men odds ratio var kun 1,44 (figur 3). Meta-
analysen viste ingen signifikant forøket risiko for 
hjerte-karmisdannelser forbundet med SSRI.

Konklusjon 
Denne store nordiske studien viser ingen økt risiko 
for hjerte-karmisdannelser etter bruk av SSRI. 
Å kombinere informasjon fra flere databaser og 
land er nyttig for å øke statistisk styrke og for-
bedre generaliserbarheten av resultater. Samlet 
meta-analyse ved hjelp av fixed effektmodeller gir 
generelt resultater som ligner på resultatene fra 
analyser av individbaserte data og kan være et al-
ternativ når hver database inneholder  tilstrekkelig 
antall eksponerte tilfeller.  Hvis noen databaser 
ikke har eksponerte utfall er det likevel nødvendig 
å gjøre analyser på sammenstilte individdata.
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Figur 1: Andel brukere av SSRI i svangerskapet (prosent)

Figur 2: Andel født med  hjerte-karmisdannelser (per tusen)

Figur 3: Meta-analyse: SSRI og hjerte-karmisdannelser




