
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

 
Patientinformationsbroschyr -
Valproat 
 

Informationen i denna broschyr är för kvinnor som har förskrivits valproat 
och som kan bli gravida (i fertil ålder). Läs denna information tillsammans 
med bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen och om du har några 
frågor kontakta läkare eller apotekspersonal. 

Denna broschyr ändrades senast 29/jan/2015. 

 

 

Spara denna broschyr. Du kan behöva läsa den igen.  
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Risker för foster 
 
Valproat kan vara skadligt för fostret när det används av en kvinna under graviditeten. 

Oavsett om man tar valproat ensamt eller tillsammans med annat läkemedel mot epilepsi, så verkar 
valproat innebära en högre risk om det tas under graviditet jämfört med andra läkemedel mot epilepsi. 
Ju högre dos desto högre risker, men alla doser innebär en risk. 

Valproat kan orsaka allvarliga fosterskador och kan påverka hur barnet utvecklas när det växer upp. 
Fosterskador inkluderar ryggmärgsbråck (där skelettet i ryggraden inte utvecklats som det ska), 
missbildning av ansikte och skalle, missbildning av hjärta, njurar, urinvägar och reproduktionsorgan 
samt extremiteter. 

Om du tar valproat under graviditeten, har du en högre risk än andra kvinnor att få ett barn med 
fosterskador som kräver medicinsk behandling. Eftersom valproat har använts under många år, så vet 
vi att cirka 10 av 100 barn till kvinnor som tar valproat kommer att drabbas av fosterskador.  Detta 
kan jämföras med 2-3 av 100 barn till kvinnor som inte har epilepsi. 

Det uppskattas att upp till 30-40% av förskolebarn till mödrar som tagit valproat under graviditeten 
har problem med utvecklingen under tidig barndom. De drabbade barnen kan vara sena med att gå 
och tala, ha sämre intellektuell förmåga än andra barn och ha svårigheter med språket och minnet. 

Autismspektrumstörningar och autism diagnostiseras oftare hos barn som exponerats för valproat och 
det finns vissa belägg för att barn kan vara mer benägna att vara i riskzonen för att utveckla symtom 
på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

Fråga din läkare om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den generella 
risken, som föreligger vid alla graviditeter, för ryggmärgsbråck och tidigt missfall. Det är däremot inte 
troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat. 

Om du är en kvinna och kan bli gravid ska läkaren förskriva valproat till dig endast då inget annat 
alternativ fungerar.  

Innan detta läkemedel ordineras åt dig, ska läkaren ha förklarat vad som kan hända med ditt barn om 
du blir gravid medan du tar valproat. Om du senare bestämmer dig för att du vill ha barn, ska du inte 
sluta ta detta läkemedel förrän du har diskuterat detta med läkaren och kommit överens om en plan 
för att byta till ett annat läkemedel om detta är möjligt. 
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FÖRSKRIVNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

Om detta är första gången som du får valproat, så kommer läkaren att ha förklarat riskerna som finns 
för fostret om du skulle bli gravid. Om du är i fertil ålder måste du se till att använda en effektiv 
preventivmetod under hela behandlingen. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd 
om preventivmedel.    

Viktig information: 

• Se till att du använder en effektiv preventivmetod. 

• Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det. 

 

PÅGÅENDE BEHANDLING UTAN ATT FÖRSÖKA BLI GRAVID 

Om du fortsätter med valproatbehandlingen och inte planerar att skaffa barn, se till att använda en 
effektiv preventivmetod. Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du behöver råd om 
preventivmedel.   

Viktig information: 

• Se till att du använder en effektiv preventivmetod. 

• Berätta omedelbart för läkaren om du är gravid eller tror att du kan vara det. 

 
PÅGÅENDE BEHANDLING DÄR MAN ÖVERVÄGER GRAVIDITET 

Om du fortsätter med valproatbehandlingen och du nu överväger att skaffa barn, så får du inte sluta ta 
valproat eller sluta använda preventivmedel, innan du har diskuterat detta med förskrivaren. Du bör 
tala med läkaren i god tid innan du blir gravid, så att flera åtgärder kan sättas in för att din graviditet 
ska kunna förlöpa så smidigt som möjligt och för att minska eventuella risker för dig och ditt ofödda 
barn så mycket som möjligt. 

Läkaren kan besluta att ändra valproatdosen eller byta till ett annat läkemedel innan du försöker bli 
gravid. Om du blir gravid kommer du att följas noggrant både avseende din epilepsi/bipolära sjukdom 
och för att kontrollera hur ditt ofödda barn utvecklas. 

Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den generella risken, 
som föreligger vid alla graviditeter, för ryggmärgsbråck och tidigt missfall. Det är däremot inte troligt 
att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.  

Viktig information: 

• Sluta inte använda preventivmedel innan du har talat med läkaren och ni tillsammans 
har utarbetat en plan för att säkerställa att din epilepsi/bipolära sjukdom är under 
kontroll och att riskerna för barnet har minskats.  

• Berätta omedelbart för läkaren när du vet eller tror du kan vara gravid. 
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EN OPLANERAD GRAVIDITET UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING  

Barn till mödrar som har behandlats med valproat löper en risk för fosterskador och problem med 
utvecklingen under tidig barndom, som kan vara handikappande. Om du tar valproat och tror du är 
gravid eller kan vara det, kontakta omedelbart läkaren. Sluta inte ta ditt läkemedel mot 
epilepsi/bipolär sjukdom innan läkaren säger åt dig att göra det.   

Fråga läkaren om att ta folsyra. Folsyra kan minska den generella risken, som föreligger vid alla 
graviditeter, för ryggmärgsbråck och tidigt missfall. Det är däremot inte troligt att det minskar risken 
för fosterskador som förknippas med användning av valproat.  

Viktig information: 

• Berätta omedelbart för läkaren om du vet att du är gravid eller tror du kan vara det.  

• Sluta inte att ta valproat om inte läkaren säger åt dig att göra det. 
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