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Epilepsi och graviditet
Gäller för: Kvinnokliniken
Neurologkliniken informerar sina kvinnliga patienter i fertil ålder att använda
folsyra från 2 månader före planerad graviditet. Patienten kontaktar
neurlogmottagningen för recept på Folacin 5 mg 1 tablett dagligen.
Vid inskrivning på mödravården kontrolleras anamnes, pågående medicinering,
Folacinprofylax (extra viktigt vid medicinering med karbamazepin (Tegretol®) på
grund av mer uttalad risk för neuralrörsdefekt) och namn på
behandlande/ansvarig neurolog. Valproat (Ergenyl® m.fl.) är mer teratogent än
övriga preparat även under sen graviditet och bör aktivt omprövas även efter
bekräftad graviditet.



Visning på MVC om aktiv epilepsi, ovanliga läkemedel, annan avvikelse.
Remiss till patientens neurolog för planering av läkarkontakt och
provtagning om inte redan skedd under den här graviditeten.



Provtagning på MVC: I förekommande fall blodprov för
serumkoncentration vid inskrivning. Provsvar till neurolog. Vidare
bokningsunderlag ska läggas in via neurolog mottagning.



Vid medicinering med lamotrigin (Lamictal® m fl) tas
serumkoncentration vid inskrivning, 20, 27 och 36 veckor eftersom det
har en uttalat hormonberoende metabolism. Provsvar till neurolog för
eventuell dosjustering, ska återgå till normaldos efter partus.

Ultraljud: Patient med epilepsi och/eller antiepileptisk medicinering:
Om KUB önskas bör detta genomföras av läkaren. Vid detta tillfälle bedömning
av ryggraden och bukväggen, om för tidigt åter vecka 14/15. Detta bestäms av
undersökande läkare. Om det inte finns möjlighet till tid till läkare KUB till BM
och åter för tidig rutin v 14/15 till läkare.
Rutinultraljud i vecka 19 till läkare för även bedömning av hjärta

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Om KUB ej önskas tidig rutinultraljud vecka 14/15 till läkare, samt rutin med
bedömning av hjärta till läkare vecka 19.
Uppföljning: Barnmorska – läkare på MVC kontrollerar i 1:a hand via anamnes
att patienten är anfallsfri. Vid tveksamhet; informera patientens neurolog.
Förlossning: Patient med epilepsi omhändertas enligt vanliga rutiner vid
förlossning, var lite extra uppmärksam på långdragen förlossning med trötthet
eller smärta, som skulle kunna disponera för ep-anfall. Rektal Stesolid ska finnas
på förlossningsrummet.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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