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Normal graviditet och mödrahälsovård
1. Mål för mödrahälsovårdens mål
-

Främja hälsa hos kvinnor, väntade barn och nyfödda barn.
Förebygga ohälsa hos kvinnor, väntade barn och nyfödda barn.
Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid risker för kvinnors och barn ohälsa under och strax
efter graviditeten.
Förbereda kvinnan och partner på förlossning och stärka deras förmåga att möta sitt nyfödda
barn.
Erbjuda god preventivmedelsrådgivning med en metod som är så bra som möjlig.
Förebygga STI och cervixcancer.
Främja kvinnor hälsa och förebygga ohälsa även i samband med preventivmedelsrådgivning och
andra kontakter.

1.1 Medel för att uppnå målen
-

-

Insatser till alla blivande föräldrar för att stärka dem i sitt föräldraskap.
Förstärkta insatser till blivande föräldrar med särskilda behov, tex individuellt utformad hjälp till
gravida kvinnor som löper risk att drabbas av ohälsa eller som redan har nedsatt hälsa eller är
socialt sårbara.
Uppmärksamhet på risk- och friskfaktorer och andra förhållanden i närmiljön och samhället som
kan påverka gravida kvinnors och nyblivna mödrars hälsa.

1.2 Vad mödrahälsovården erbjuder
-

Undersökningar som ingår i hälsoprogrammet till alla blivande och nyblivna mödrar.
Preventivmedelsrådgivning och förskrivning av preventivmedel samt STI-prevention på
individnivå.
Utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och STI.
Gynekologisk cellprovskontroll.

1.3 Uppdraget innefattar att främja hälsa och förebygga ohälsa

Hälsa: Fysisk, mental och social balans och inte endast frånvaro av sjukdom.
Reproduktiv hälsa: Människor ska ha möjlighet till ett ansvarsfullt, tillfredställande och säkert samliv
att kunna välja när de vill föda barn.
Sexuell hälsa: Främja kunskap om sexualitet och fortplantning, respekt för individens integritet,
frånvaro av STI och könsstympning, våld och tvång och oönskade graviditeter.

2. Mödrahälsovård i världen
Hälften av världens kvinnor har tillgång till mödravård. Fortfarande dör 800 kvinnor/d i samband
med graviditet och förlossning. Sedan 1990-talet har mödradödligheten halverats. 2013 dog nästan
290’000 kvinnor i samband med graviditet.

2.1 Vad påverkar mödradödligheten (MD)

Tillgång till utbildad personal i samband med förlossning minskar MD/familjeplanering.
Minskad överföring av HIV+ gravida att överföra smitta till sina barn.
Rekommendation att alla gravida besöker en barnmorska 4 ggr under graviditeten.
Att få barn i unga år mellan 15-19 år ökar riskerna – I Afrika var 117/1000 tonårsfödslar. 3 ggr ökad
risk för unga fattiga kvinnor.
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2.2 Viktiga årtal som påverkat mödrahälsovården

1921 – Kvinnlig rösträtt
1930-talet – Mödrahälsovård
1940-talet – Vaginalcytologi/Cellprov Papanicolau
1950-talet – Första P-pillret kom.
1950-1960-talet – Cellprovskontroller
1967 – Medicinstyrelsens rekommendation om hälsoundersökning i form av cellprov från
livmoderhalsen för alla kvinnor mellan 30-49 år.
1970-talet – Primärvårdsbarnmorskorna fick förskrivningsrätt för preventivmedel.
1975 – Fri abort.

3. Mödradödlighet (MD) – Barnadödlighet – Spädbarnsdödlighet
Mödradödlighet: Kvinnor som dör under graviditet, i samband med förlossning och upp till 24 d efter
avslutad graviditet. Abort/missfall eller förlossningsavslut.
Barnadödlighet: Antal barn som dör före 5 års ålder per 1000 levande födda. Levande födda innebär
att livstecken visas vid födsel. Stor korrelation med inkomstnivåer. Neonatala dödsorsaker varierar;
diarré, pneumoni, komplikationer pga prematuritet och förlossningsafyxi är vanliga orsaker.
Spädbarnsdödlighet: Antal barn som dör under sitt första levnadsår per 100 levande födda.
(uttorkning, sjukdom och våld)

4. Milleniemålen – mål 5
Milleniemål nummer 5 omfattar ”Att uppnå en bättre mödrahälsovård och minska
mödradödlighet”. Kortfattat om målet:
- Att minska mödradödligheten med 3/4. – Är dock svårt att mäta men denna del av målet går
dåligt. I flera fall har dock detta minskat dock pga förbättrad sjukvård.
- Andelen förlossningar som sker i närvaro av utbildad sjukvårdspersonal har ökat från 57 till 69 %
mellan åren 1990 och 2012.
Dödsorsaker mödradödlighet:
- Direkta orsaker: Blödning, preeklampsi, abortkomplikation, venösa komplikationer, LE etc.
- Indirekta orsaker: Hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom, tuberkulos etc.

5. Millenniemålen – mål 4
”Att minska barnadödligheten i världen”. 2-3 fall/1000 i Europa. 157/1000 i Angola (högst i hela
världen). Mellan åren 1990 och 2015 ska barnadödligheten minska med 2/3. Från 1990 till 2014
minskade barndödligheten från 12,4 till 6,6 miljoner. År 2012 dog dock 1/10 av barnen Söder om
Sahara innan sin femte födelsedag. Ca 18’000 barn under 5 år dör varje dag. >50% av barndödlighet
kan relateras till undernäring, brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden.
Dödsorsaker barndödlighet:
- Prematurförlossningar och missbildningar är vanliga orsaker till neonatal död (inom första
månaden).
- I utvecklingsländer drabbar det i ¾ fall fullgångna normalviktiga barn.
- Infektioner (tetanus, diarré) och förlossningskomplikationer (asfyxi mm).
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Vårdkedja graviditet – fosterdiagnostik – förlossning

IVF: In vitro fertilisering. 34% genomsnittlig succesrate.
Fosterdiagnostik erbjuds tidigt i graviditeten – KUB och NIPT främst.
Gynekologi har hand om patienten fram till förlossningsveckan då obstetriker tar över.

1. Förebyggande mödrahälsovård
Skilja det normala från det onormala – dvs identifiera riskgraviditet och ta hand om det man hittar.
à Identifiera problem hos modern
à Identifiera problem hos fostret
Ofta en kombination av båda dessa. För att hitta det onormala måste man känna till det normala.

2. Riskfaktorer som kräver extra kontroller under graviditet
Inkurrent sjukdom redan innan graviditeten: Tex diabetes, njursjukdom, hjärtsjukdom, essentiell
hypertoni.
Sjukdomar som är kopplade till graviditeten: Tex graviditetshypertoni, preeklampsi,
graviditetsdiabetes.
Andra graviditetskomplikationer: Tex föreliggande placenta (fångas ofta upp vid rutinultraljud kring
v 19.

3. Riskfaktorer för fostret
-

Kromosomavvikelser
- Att vara överburen/underburen
Tillväxthämning respektive ”stor för tiden - LGA” (ofta kopplat till maternell sjukdom)
Immunisering (Rh-immunisering, ABO-inkombitabilitet)
- Fler än ett foster!

4. Graviditetslängd
Normal graviditet är ca 280 dagar = 40 v. Utgår från sista menstruationens första dag (SM) i en 28dagars cykel.

4.1 Naegeles regel
Förenklat sätt att beräkna väntad partus (VP) räknat från senaste menstruationens första dag (SM).
Sista normala menstruationens (SNM) första dag + 7 dagar – 3 mån + 1 år.
- Första trimestern: <12 v
- Andra trimestern: 13-27 veckor
- Tredje trimestern: >28 veckor.
Fullgången graviditet: >37 fulla veckor. <42 fulla veckor. Normalt = v 37-42.
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5. Organförändringar under graviditet
-

-

Viktuppgång: 12 kg (10-14 kg) ungefär inklusive ödem.
o LGA: Graviditetsdiabetes vanligast à Risk för bristningar, diabetes och svårt att återfå
normal vikt efteråt.
o SGA: Vid låg maternell viktuppgång bla.
Uterustillväxt
Bröstkörtlar tillväxt
Hudförändring
+ 1 liter blod à Ökad blodvolym
Cirkulatoriska förändringar – Ökad CO.
Lungfunktion
Skelett-leder: Bäckenförändring
Urinvägar

6. Uterus under graviditet
Då livmodern når upp till naveln har man nått halva
graviditeten och då är det ett viabelt foster.
- Viktökning från 70 g till 1200 g pga fler
myometrieceller och större dito.
- Blodflödet i uterus ökar, blir 700 ml/min varav
80% till placenta.
- Tillkomst av Braxton-Hicks kontraktioner; ej
smärtsamma och ej tecken på
förlossningsstart. Livmodern ”övar sig”.
- Isthmusregionen förlängs (Nedre delen mot
livmodertappen) inför förlossning. Blir uttänjd.
- Cervix mjukas upp.
- Decidualisering (ödembildning och ökad
vaskulär permeabilitet) av endometriet.

7. Yttre genitalia under graviditet
-

Uppluckring av vävnaderna.
Kärlnybildning och ökad blodgenomströmning som ger lividitet (färgskiftning – blåskimrande av
slemhinnorna).
Förtjockad slemhinna
Rikligare flytning
Vaginalsekretet blir starkt surt (pH 4).

8. Påverkan på andra organsystem
Brösten
- Förbereds för mjölkproduktion. Hypertrofi och hyperplasi av
körtelvävnad. Fettinlagring. Varje bröst ökar ca 200-400 g. Ökad
pigmentering av bröstvårtan och vårtgården, även övriga delar
av kroppen.
Huden
- Chloasma: Ökad pigmentering i ansiktet. Ofta symmetrisk. Även av vissa P-piller.
- Spider naevi: Telangiektasier. Förekommer hos 2/3 ljushyade. Främst första och andra distriktet.
- Striae: Hudbristning pga töjning.
- Palmar-erytem: Förekommer hos 2/3 av ljushyade.
- Linea nigra: Mörk strimma mitt på magen.
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Hjärta och cirkulation
- Ökat cardiac output till bla bröst, hud, njurar och uterus.
- Sänkt blodtryck under graviditet. Blodtrycket ändras även under graviditeten.
- Blodvolymen ökar. Plasmavolymen ökar med 30-40%. Vid en singelgraviditet ökar blodvolymen
med 1 liter och vid duplex (tvillingar) eller fler ökar volymen med 1,5-2,5 liter.
- Blodkroppsvolymen ökar med 250-500 ml. Järnbehovet är 4 mg/d à Rekommendation 30-60
mg Fe/d eftersom upptaget är dåligt.
- Lab under normal graviditet: CRP normalt eller lätt förhöjt. SR stiger. LPK ökar.
Koagulationsfaktorer ökar. TPK oförändrat. HB sjunker. EVF sjunker.
Njurfunktion
- GFR ökar med 50% à S-kreatinin och S-urea sjunker. Na-utsöndring ökar pga ökad GFR, ökade
progesteronnivåer och sjunkande nivåer av albumin (till följd av tubulär påverkan som ger
minska resorption av albumin).
- Nettoeffekter blir dock ökad Na-retention (effekt av Aldosteron, Östrogen, Dexycortison och hPL).
Leverfunktion
- ALP ökar x 2. ASAT, ALAT och bilirubin oförändrade.
- Albumin minskar med ca 20 %. Även pga ökad utsöndring via urinen.
- Kolesterol ökar x 2.
- Fibrinogen ökar med 50 % à ökad trombosrisk.
Andningssystemet
- Svullnad i luftvägarnas slemhinnor. Förändring i thoraxform vilket ökar tidalvolymen med 40%.
Detta eftersom syrekonsumtionen ökar med 20 %.
- Blodgas: PO2 oförändrat. PCO2 sänks pga minskad alveolär och arteriell kolsyrespänning.
Förändring i skelett och muskler
- Uppluckring av symfysen, sacroiliacalederna och sacrococcygeusleden.
Förändringar i GI-kanalen
- Ökad aptit och törst i tidig graviditet.
Intrahepatisk kolestas under graviditet –
- Illamående (hyperemesis), PICA och halsbränna.
”Hepatos”
- Obstipation och förlångsammad ventrikeltömning
Vanligaste typen av leverpåverkan under
samt ökad surhetsgrad i ventrikeln.
graviditet.
Förändringar i metabolismen
Risker: Ökad risk för fostret. Ej för modern.
- Basalmetabolism ökar under graviditet med ca 15Riskfaktorer: Duplex, gallstenssjukdom, tidigare
20%. Kaloribehovet ökar med ca 300 kcal/d = 2
leverpåverkan av läkemedeln. 3 x risk vid GDM och
smörgåsar ca.
PE.
Symtom: Besvärande klåda – främst hand- och
9. Graviditetshormoner
fotsulor. Nattetid. Inga hudförändringar – främst
Hormonförändringarna under graviditeten syftar till att:
rivmärken. Debuteras oftast i sista trimestern.
- Förlänga corpus luteumfunktionen.
Fetal risk: Risk för prematurbörd och lite risk för
- Förändra det maternella kardiovaskulära systemet.
IUFD.
- Tillgodose fostrets nutrition.
- Möjliggöra immunologisk kompatibilitet.
- Möjliggöra ett stort antal somatiska förändringar som krävs för graviditet.
I stor utsträckning komplext system där det ibland är modern som styr hormonförändringarna, ibland
fostret! Östrogen och progesteron ökar stadigt under hela graviditeten. Även binjurehormoner,
placentärt GH och hPL ökar.
Östrogeneffekter
- Stimulerar uterustillväxt och blodtillflödet till uterus.
- Stimulerar mjölkgångarnas och bröstvårtans utveckling.
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Ökar produktionen/oxytocinnivåerna i blodet.
Initierar vätskeretention i vävnaderna
Förhindrar fortsatt ägglossningar
Förhindrar att bröstmjölk produceras. Ökar insulinresistens.

Progesteroneffekter
- Stimulerar utvecklingen och tillväxten av decidua (graviditetsomvandlat endometrium).
- Påverkar körtelvävnaden i bröstet.
- Relaxerar glatt muskulatur.
- Delaktig i förlossning? Immunosuppresiv effekt?
- Agerar substrat för mineralkortikoidproduktionen hos fostret.
hCH (humant choriongonadotropin)
- Utsöndras i placentan. Minskar produktionen av hypofysärt GH. Peakar runt vecka 8 och håller
lägre men stabila nivåer under resten av graviditeten.
- Effekt: Understödja corpus luteum i tidig graviditet. Stimulera steroidproduktionen i testis hos
pojkfoster. Stimulera fetala binjurecortex till steroidproduktion.
hGH-v (Humant placentärt tillväxthormon)
- Når mycket höga nivåer från mitten av graviditeten.
- Effekt: Minskar produktionen av hypofysärt GH. Stimulerar fetal tillväxt via IGF-I och IGF-II. Är
diabetogent – sannolikt i kombination med andra placentära hormoner – som östrogen och hPL.
h-PL (humant placentalactogen)
- Är en tillväxtfaktor som deltar i glukosmetabolismen.
Prolaktik
- Tillväxtfaktor i bröstvävnaden. Tros även fungera som osmosreglering av foster och fostervatten
samt påverka fetala lungeffekter.
Relaxin
- Tros vara viktig för homeostas under graviditet för mammalier och cervixmognad. Mjukar upp
broskfogar och inhiberar uteruskontraktioner.

10. Vena cava syndrom
I sen graviditet trycker uterus på vena cava. Därför vanligt med svimningskänsla och svårt att sova på
rygg i slutet av graviditeten. – Lättare att sova på sidan.
Bidragande faktorer: Venösa återflödet till hjärtat minskar. Blodtrycket sjunker. Hjärtfrekvensen
ökar. Genomblödning i uterus ökar från ca 50 ml i 10:de veckan till 700 ml i graviditetens slutskede.
Hudgenomblödningen ökar.
Om CTG visa decelerationer med mamman i ryggläge bör lägesförändringar prövas då detta kan bero
på vena cava syndrom.

Mödrahälsovård
Barnmorskemottagningar/BMM har ett hälsovårdsuppdrag att erbjuda:
- Preventivmedelsrådgivning.
- Cervixcancerscreening.
- Graviditetsövervakning
- Hälsosamtal under graviditet (mat, tobak, alkohol, livsstil)
- Information om prenatal diagnostik (UL, KUB, AC etc)
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-

Psykosocialt stöd; och om nödvändigt kontakt med andra aktörer – medicinskt och/eller med
socialtjänsten.
- Information och stöd till föräldrar inför förlossning.
- Uppföljning/eftervård efter förlossning inklusive preventivmedelsrådgivning.
Graviditetsövervakning innebär att man erbjuds: Graviditetstest initialt. Sedan tidigt möte med
barnmorska individuellt eller i grupp. Detta är en del av basprogrammet.
- Inskrivning hos barnmorska: Kring v 8-12 i allmänhet. Obstetrisk anamnes (paritet, IVF, tidigare
förlossning etc). I samband med rutinbesöket tas rutinprover (infektion, blodgruppering, Hb, Sferritin, U-sticka, ev TSH mm). Man fångar även då upp interkurrent sjukdom, övervikt och andra
riskfaktorer.
- Vid fortsatta kontroller: Mäter man från vecka 25 måttet mellan symfysen och fundus uteri (SFmått), lyssnar på fostrets hjärtljud, tar blodtryck och urinsticka (ffa för kontroll av proteinuri v
25). Sammanfattningen av graviditeten görs ca 4 v före beräknad födsel och riskbedömning inför
förlossning. Omföderskan har färre besök jämfört med förstföderskan.
- Postpartum: Telefonkontakt ca 14 d efter födsel. Eftervårdsbesök ca 10-16 v efter födsel.
- Vid vissa tidpunkter tas även kontroll av: P-glukos, Hb, moderns vikt och immunisering.

1. Vad som ska fångas upp som inte framgår vid inskrivning
Kromosomavvikelser: KUB undersökning (gravid >35 år eller oro) och NIPT (non-invasive neonatal
eller invasiv diagnostik) vid förhöjd risk. AC - amniocentes, CVB – chorionvillibiopsi vid behov.
Vid dateringsultraljud: Bekräfta graviditetslängd, antal foster, hitta missbildningar.
Växer fostret för litet eller för mycket: Mäta SF-mått och vid behov gör UL viktskattning, viktskatta
foster vid ”riskgraviditet” (hypertoni, diabetes, flerbördes mm).
Immunisering: Kontrollera Rh-status (och fostrets Rh-typ om mor Rh-negativ) och ta
immuniseringsprover i tidig graviditet.
Graviditetsdiabetes: Glukosbelastning (OGTT) av överviktiga gravida, tidigare fött stort barn, högt
slumpmässigt glukos, snabb fostertillväxt och/eller polyhydraminos.
- Utförande: Kvinnan dricker 75 g glukos – främst b-glukos efter 2 h som är intressant.
Hypertensiv sjukdom: Stigande blodtryck med eller utan proteinuri.

2. Speciella övervägande
Övervikt (BMI>30): Erbjudande om dietistkontakt, tyreoideaprover. OGTT om BMI>35.
Hepatit C: Prov tas om det finns tidigare eller pågående eget eller partners missbruk.
TBC: Screening. Blodprov av gravida som kommer ifrån riskländer. Bör övervägas hos alla gravida
med långvarig hosta. OBS Smittskydd.
MRSA: Bör tas på alla patienter som de senaste 6 månaderna sökt vård utomland.
Herpes: Odla vid misstanke och ställningstagande till behandling bör tas inför partus.
Klamydia: Generös provtagning vid misstanke om smitta och erbjuds alla <26 år, speciellt
förstföderskor.
Smear/cellprov: Om inte tagits senaste 2,5 år och den gravid är >23 år. Provtagning senaste v 14+0.

Normal förlossning
1. En normal graviditet
Normal graviditetstid: 37 v + 0 d till 41 v + 6 d.
Förlossningsstart: Sker en spontan start av värkarbete.
Fostret: Enkelbörd (= Ett barn)
Fostrets läge vid förlossning: Huvudbjudning (= Huvud nedåt).
Komplikationer: Komplikationsfritt förlopp för mor och barn.
Högervänt barn: Barnet tittar åt mammans högra sida. Sparkar mest åt detta håll. Vänster fossa är
lättast att lyssna på hjärtljuden då.
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2. Initiering av förlossning
Oklart exakt vad som startar en förlossning. Är ett samspel mellan
mor och barn som ej är viljestyrt. Östrogen, progestron, oxytocin
och prostaglandin samverkar. Det som sker är dock:
- Ökad kontraktilitet i livmodern: Till följd av aktivering av
oxytocinreceptorer. Måste påbörja effektiva kontraktioner.
- Mognad av cervix: Prostaglandin medierar detta. Cervix
mjuknar och blir mer mognad ju närmare partus man kommer.
Förlossningsstarten är en komplex situation som inte är helt
kartlagt. Cervix ”mognar” genom att kollagen i ECM ändrar
karaktär. Sker en inflammatorisk process.

Definitionen av aktiv förlossning
2 av 3 nedanstående kriterier är
uppfyllda.
1. Spontan vattenavgång.
2. Spontana smärtsamma,
regelbundna värkar minst
två-tre/10 min.
3. Cervix öppen 4 cm eller
utplånad och öppen mer än 1
cm.

2.1 Bishops score – bedömning av cervixmognad

En cervixbedömning med 5 parametrar. Det är summan av poängen som bedöms. Detta bestämmer
vidare handläggning och eventuellt val av induktionsbehandling (igångsättning).
Bishop score
0
1
2
Station
Ovan/i bäckeningången Ovan spinae
Vid/nedom spinae
Position (riktning) Sakralriktad
Mediumriktad Centralriktad
Konsistens
Fast
Medium
Mjuk
Längd
Bibehållen (=3 cm)
2-2,5 cm
<2 cm
Öppningsgrad

<0,5 cm

0,5-1,5 cm

>1,5 cm

2.2 Oxytocin

Viktigt hormon för att stimulera uterus sammandragningar. Utsöndras ifrån hypofysens baklob.
Binds till receptorer i uterus. Östrogen bidrar till bildandet av oxytocinreceptorer.

3. Olika skeden i förlossning – 4 olika – Latensfas, öppningsskede,
utdrivningsskede och efterbördesskede
3.1 Latensfas

Smärtsamma sammandragningar. Ej regelbundet dock. Före aktiv förlossning. Oregelbundna mer
eller mindre smärtsamma sammandragningar. Kan vara någon timme-dygn innan man öppnar sig.
Förstföderska ca 20 h och omföderska 13,5 h.

3.2 Öppningsskedet (stage 1)

Livmoder öppnar upp sig. Blir retraherad (Man kan ej känna portio). Cervixdilationen mäts i
centimeter. Regelbundna värkar 2-5 per 10 min. Duration ca 30-90 sek. Värkarna ökar i intensitet
och duration under öppningsskedet. Varar från start av förlossning till cervix är helt öppen. 1 cm/h
är öppningstakten ungefär men varierar dock. Ska inte ta mer än 3 h men är ej helt utforskat. Barnets
position i uterus innan utdrivningsskedet bör även undersökas mha Leopolds handgrepp
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3.3 Utdrivningsskedet (Stage 2)

Fullvidgad cervix (retraherad) till barnet är fött. Ska då inte finnas palpabla kanter av cervix. Barnet
gör 4 rotationer. Består av två faser (Nedträngning + rotation och krystning).
Nedträngning till bäckenbotten och rotation (4 st). Då barnet har passerat spina (spina taggar i
bäckenet känns inte huvudet som ett separat segment längre utifrån. Förlossningsprocessens
rotation. Vanligtvis kommer barnet ut med näsan mot mammans svanskota. 4 rotationer:
1. Flektera: Flektion av fostrets huvud.
2. Intern rotation av huvudet: En vridning av fostrets huvud i bäckenhålan så att nacken vrids
framåt mot symfysen. Huvudet ska passera levatorspaltens längsöppning. Huvudet roteras så
att sutura sagittalis förflyttar sig från tvärvidd till mittvid samtidigt som huvudet flekteras
ännu mer. Sker vanligen när huvudet passerat spinae i bäckenet.
3. Extension: Bak med nacken. Uttänjning av barnets nedersta hals och de översta
bröstkotorna. Huvudet är flekterat ända tills det är framfött à Minsta diameter är ledande.
Underlättar utdrivningsskedet eftersom det minskar trycket på mjukdelarna.
4. Extern rotation av huvudet: Roterar utåt. Axel roteras till mittvid, det ska
passera genom levatorspalten och under symfysbågen. Fostret vänder sig
vanligen åt det håll det varit vänt i bäckeningången.
Krystning: När huvudet står mot bäckenbotten och kvinnan känner krystimpuls. I
andra kulturer börjar man krysta tidigare än så. Diskussioner kring detta. Oklart
om ryggbedövningar förlänger denna process.
Vid framfödande:
Försöka hindra bristningar! Viktigt med bra översikt över mellangården,
perinealskydd och inte forcera. Vissa använder perineotomi (klipper) vilket
innebär ett snedklipp. Används i olika utsträckning – pågår
studier.
Cervixinsufficiens
Axlarnas framfödande; Rotation efter huvudets framfödande.
Cervix öppna sig tyst utan kontraktioner.
Risk för bristning då axlarna ska ut. Måste då veta hur barnet
Symtom: Tryckkänsla, tunna flytningar.
ligger.
Risk: Vid kirurgi av cervix. Ofta upprepade

3.4 Efterbördesskedet (stage 3)

Från barnets födelse till placenta har kommit ut. Ca 8-10 min.
Kan vara 30-60 min.
Olika hur länge en förlossning pågår eftersom man tolkar
startpunkten olika. I Sverige räknas inte latensfasen som
starten av förlossning.

missfall.
Kontroll vid graviditet: Upprepade vaginala
ultraljud. UL för att bedöma cervixlängd och
infektion (CRP, odling)
Behandling: Cerklage

4. Övervakning av födsel
4.1 Vid ankomst förlossning
-

Anamnes och journalgenomgång: Förväntad normal förlossning?
Undersökning:
o Blodtryck och urinsticka: Preeklampsi?
o Yttre palpation: Fosterläge? Genom Leopolds handgrepp
o Auskultation av fosterljud/CTG.
o Vaginal undersökning: Avvakta kanske vid vattenavgång.
o Regelbundna värkar?
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4.1.1 Leopolds handgrepp

1. Första – superiora uterus: Är hon fullgången?
Palpera uterus övre avgränsning (fundus). Bedöm
konsistens, form och mobilitet.
2. Andra – laterala uterus: Ligger fostret höger eller
vänstervänt? Kurvatur = barnets rygg.
3. Tredje – föregående fosterdel: Vilken del är nedåt?
Huvud eller rumpa, kan vara svårt om ej fullgånget.
Bedöms samtidigt som fjärde ibland.
4. Fjärde – Bedömning av huvudet: Riktning och
flektion av huvudet. Fixerat huvud? Går det att rucka
på huvudet? Förstföderskan som har ett ruckbart
huvudet då hon är fullgången måste man tänka att
något kan sitta ivägen i kanalen.

4.2 Riskbedömning

Görs av mottagande barnmorska
Låg risk och normalt förlopp handlägggs av barnmorska.
Hög risk bedöms av läkare och därefter samarbete.

5. Förlossningsprogress – 4 P
-

Power: Styrka och duration på värkar
Passenger: Storlek och bjudning
Passage: Bäcken och mjukdelar.
Pain/psyche: Fungerande smärtlindring och socialt stöd.

5.1 Partogram

Mäter flera parametrar under förlossningsarbetet.
- Tid: Mäts med en timmas intervall. Nolltiden är då patienten läggs in.
- Fetal puls: Noteras var 30:de minut.
- Membran och färg på fostervatten: I = intakt membran, C = klar vätska och M = mekonium
färgat fostervatten (avföring).
- Cervikal öppning, föregående fosterdel och huvudets position.
- Uterus kontraktion: Duration och intensitet mäts.
- Vätska och läkemedelsbehandling.
- Blodtryck: Mäts varannan timma.
- Maternell puls: Mäts var 30:de minut.
- Oxytocin: Koncentration och dos noteras vid varje dosering.
- Urinanalys
- Temperatur
Finns alert line och action line som har olika lutningar. Överstiger alert line ska man bedöma om
åtgärd behövs. Över action line behövs åtgärd.
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Primär värksvaghet: Patienten har aldrig öppnat sig i normal fart.
Sekundär värksvaghet: Initialt normal öppning, men öppnar därefter sig cervix och fostret tränger
inte ned på tre timmar. Stort barn, litet bäcken, dåliga värkar. à Amniotomi och oxytocindropp

5.2 Power

Kraften som rör fostret framåt. Denna kraft kommer ifrån uterus. Normal förlossning bör ha 3-5
värkar/10 min.
Aminotomi?: Ta hål på fosterhinnan. Ökar power.
Oxytocin (syntocinondropp)?: Värkstimulerande dropp som ges under induktion och genast efter
förlossning vid sectio. Kontinuerlig övervakning då. Risk att fostret ej kan syresätta sig.

5.3 Passenger

Hur stort fostret är. >5 kg rekommenderas kejsarsnitt.
Livmodern mäts på kontrollerna innan partus och
journalförs. Positionen på fostret och dess bjudning
ingår i ”passenger”.
Framstupa kronbjudning: Normala. Näsa mot
mammans svanskota.
Vidöppen hjässbjudning: Näsan mot mammans navel.
Man kan känna efter fontanellerna för att bestämma
detta.
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Pannbenet eller
ansiktet är
ledande =
deflektionsläge.
Parietalbenet är
ledande =
asynklitisk
bjudning.
Roteras endast
delvis.
Pannbjudningar
förekommer ej.
Fastnar då.

5.4 Passage

Utrymmet som fostret ska passera – består till stor del av moderns bäcken.
Hur lång är kvinnan? Vilket BMI har kvinnan? Vilken form har bäckenet?

5.5 Pain/psyche

Om förlossningen inte går framåt måste man överväga dessa aspekter:
- Smärtlindring?
- Socialt stöd: Partners roll och barnmorskans roll?
- Nutrition?

-

5.6 Smärtlindring för föderskan

Sensorisk stimulering: Massage, värme, bad,
TENS, akupunktur och sterila kvaddlar.
Systemisk analgesi: Lustgas och opioider.
Blockader: Paracervikalblockad,
pudendusblockad, EDA och spinal.

5.6.1 EDA

Funktion: Minskar smärtimpulsernas frekvens och
intensitet. Lokalbedövningsmedel ger en
reversibel blockering av nervimpulser genom att
påverka cellmembranets genomsläpplighet
(spänningsstyrda Na-kanaler). Ger en blockering
av både sensoriska och motoriska nerver som är
dosberoende. Opioider blockerar pre- och
postsynaptiska receptorer i ryggmärgens bakhorn.
Indikationer: Smärtlindring, psykosocial,
preeklampsi och hjärtsjukdom/lungsjukdom.
Kontraindikationer: Kvinna vill ej ha EDA/kan ej
samverka. Hypovolemi. Koagulationsrubbning.
Infektion i stickområde.
Bieffekter: Förlängt värkarbete? Durapunktion.
Neurogena skador.
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6. Bristningar i vagina och mellangård efter födsel
Grad 1: Slemhinna. Sys av barnmorskan/läkare.
Grad 2: Slemhinna och muskler i perineum. Upptäcks inte alltid. Sys av
barnmorska/läkare.
Grad 3: Externa analsfinkter utan rektalslemhinna. Bör sys på operation av läkare.
Grad 4: Hela sfinktermuskeln och rektalslemhinna.
Diagnos och reparation: Palpera alltid rektalt i god smärtlindring
för att inte missa sfinkterskador. Alla sfinkterskador och
svåråtkomliga grad 2 skador åtgärdas på operation av en läkare.
Se till att återuppbygga perineum.
Riskfaktorer: Snabbt utdrivningsskedet eller över 30 min (pga
stas). Vidöppen bjudning. Ras (afrikaner minskad risk än vita).
Förebyggande åtgärder: Pernealskydd (+ god kommunikation),
varma handdukar. Om man ser att vävnaden är svag och stram
under förlossning kan man lägga ett klipp medialt eller
mediolateralt (perineotomi) för att bristningen sker åt ”rätt håll”.
- Ritgens handgrepp: Vänster hand håller emot huvudet och
höger hand trycker på perineum mot fostrets näsa.

7. Puerperium – från förlossning till 6-8 v efter
födsel
Avslag: Normala blödningen efter partus.
Symtom: Eftervärker, urinbesvär, smärtor och amningen ska komma igång.
Känslomässiga reaktioner: Svängande känslor. Avvikande reaktioner bör uppmärksammas.
Är en stor förändring av kroppens fysiologi.
OBS: Var uppmärksam på vanligaste komplikationer dvs abnorm blödning (ej mer än normal
menstruation. Blodklumpar några dagar efter partus är normalt), infektion, urinretention, trombos,
depression (30 % med recidiverande depression får en ny depression). Amningskontroller med mastit
och böld.

Preeklampsi
En av de vanligaste och viktigaste sjukdomarna under graviditet.
HELLP: Hemolys + Elevated Leverenzymer + Låga blodPlättar.
Eklampsi = Blixt från klar himmel. Står för kramperna som är det farliga vid preeklampsi.
Föregår av proteinuri och hypertoni vilket är symtomen på preeklampsi.
14 % av all maternal dödlighet beror på detta.

1. Patofysiologi – hypotes
Två-stegshypotesen: Innebär att defekt placentation à systemisk inflammation à endotel
dysfunktion.
FAS 0: Defekt implantation:
- Ytlig trofoblastinväxt. Ska fästa lagom djupt och lagom ytligt.
- Defekt spiralartärer. Normalt sätt växer endometriet endotelet in i spiralartärerna och
omvandlar dessa mer kärl som mer liknar vener med lägre tryck. Endotelet sträcker sig ner i
myometriet egentligen.
- Immunologisk felanpassning (primipaternitetsteorin). Större risk för preeklampsi vid ny partner.
Respons på spermier?
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FAS 1: Placentär hypoperfusion: sFlt1 ökar och PIGF går ned à spiralartärer bildas inte som de ska.
Även interleukiner och andra endogena signaler påverkar:
- Ischemi, oxidativ stress och utsvämning av ämnen som orsakar endotelskada (Lipidperoxid?
Cytokiner? Syncytietrofoblaster?)
FAS 2: Endoteldysfunktion. Maternell systemisk inflammation:
- Hypertoni, ödem, tillväxthämning och hypoxi. Debris ifrån skadade placentan, embryonala celler
liksom fetala celler och fritt fetalt hemoglobin påvisas i maternell cirkulation. Detta inducerar
systematisk inflammation.

2. Riskfaktorer
Riskfaktorer: Hypertoni/njursjukdom, diabetes/hypothyreos, fetma, SLE/APLS och hög ålder.
Man tänker då att endotelet redan är skadat. Då är preeklampsi en förvärring av tidigare existerande
tillstånd och inte ett de novo tillstånd. I en studie såg man att de kvinnor som utvecklade
preeklampsi alla hade lägre CO eller komorbida tillstånd tidigare.

3. Definition preeklampsi
Blodtryck 140/90 + Gravid≥20 veckor + U-protein ≥0,3 g/dygn.
Svår preeklampsi:
- Blodtryck >160/110. EJ proteingrad, kan vara lågt och högt.
- Oliguri <500 ml/d
- Svåra symtom: Huvudvärk, ögonflimmer, ödem och sprittig.
- TPK <100 eller ASAT/ALAT fördubblade.

4. Utredning – tänk på att 5% får detta!
Symtom: Huvudvärk, ödem, dimsyn/flimmerskotom, epigastralgi (leverpåverkan/leverödem) och
darrighet/sjukdomskänsla
Allmäntillstånd: Ödem ansikte, händer, dyspné
Cor/pulm: Tecken till svikt? Bedöm progress.
Blodtryck: ≥140/≥90 mmHg
Buk: Öm i epigastriet, SF-mått/lagom stor?
Neuro: Hyperreflexi och klonus? Stor risk för kramp.
Vikt: Tas regelbundet på gravida kvinnor för att se om de samlar på sig vätska.
CTG: Bedöma fostret.
Tillväxtultraljud och doppler över kärl: Ökat flödesmotstånd tyder på ökad risk för PE.
Lab:
- U-sticka eller u-alb/krea
- ”Lilla tox”: Hb, TPK, ALAT, krea och urat.
- ”Stora tox”: EVF, Alb, Na, K, APTT, AT-III, fibrinogen, INR, LD, ASAT, ALP och haptoglobin.
- Lupus, kardiolipin/Beta2-glykoprotein-Ak vid tidig debut (<v32).
Hjärteko/lungrtg vb.

5. Risker för mamman
-

Koagulationsrubbning/DIC/HELLP 15 %
Ablatio 3 % (avlossning av moderkakan) – livsfara för fostret.
Njursvikt 3%
- Hjärtsvikt/lungödem 3 % - Eklampsi 2 % (stora kramper)
Intrakraniell blödning - Kardiomyopati, död (ovanligt i Sverige).

6. Risker för barnet
-

Tillväxthämning 20 %: Barker hypotes (låg näring under graviditet)
Prematuritet 40 % à Risk för blindhet, neurologisk utveckling och lungfunktion.
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- Död

7. Behandling och handläggning.
Övervaka mor och foster till förlossning bedöms nödvändig (Max till BP). Ofta kan man endast följa:
- BT, lab, symtom, tillväxt och CTG.
- Ställningstagande till förlossning vid försämring:
Akut och svår PE >v 27:
o Terapiresistent BT >160/110
Betapred: För lungmognad om fostret ej är
o Kramprisk/svår PE (magnesium kan ges).
fullgånget.
EDA och PVK: Inför behandling och
7.1 När förlösa vid svår PE?
sectio/förlossning.
- < 23 v + 0: Avbryt graviditet
Förlossning/sectio
- v 24-26: Individuellt ställningstagande
Vid eklampsianfall: Stesolid för att häva kramp.
- v 27-34: Förlossning efter betapredbehandling
Adekvat hypertonibehandling: Inte sällan
- > v 34+0: Förlossning även utan Betapred.
kombination av flera läkemedel. Kan seponeras i
efterförloppet.

7.2 Under förlossning

Sectio/induktion: Vecka 32+0 ofta möjligt med ind.
Blodtryck/puls varje timma, VUM, reflexer/klonus.
Kontinuerlig CTG
Lab varje 4-6 h.
OBS! Oxytocin ger vätskeretention (lungödem, hyponatremi).

8. Blodtrycksbehandling

Graviditetshyperoni:
Symtom: Hypertoni + v ≥20.
Behandling: Trandate och
Metoprolol etc.
Sjukskrivning. Varning för
subjektiva besvär. Snart
återbesök och labpanel

Labetalol (Trandate) (favoritpreparat): Betablockerare. Försiktighet vid
astma! 100-400 mg x 2-4 dagligen. – Maxdos 1600 mg/d. Startdos
vanligen 100 mg x 3. Daglig dos >1200 mg bör överväga kombinationsbehandling.
Metoprolol (Seloken): Långtidsbruk av selektiva betablockerare bör undvikas under graviditet. 25100 mg po x 1-2 dagligen.
Pindolol (Visken): 2,5-10 mg po x 2 dagligen.
Nifedipin (Adalat): Kalciumantagonist. Finns även depotvariant. 10-30 mg po x 2-3 dagligen eller 2060 mg po x 1 depottablett.
Isradipin (Lomir): 2,5-5 mg po x 2.
Hydralazin (Apresolin): 25-50 mg po x 3-4 dagligen. Perifer vasodilator.

-

8.1 Akut behandling av svårt hypertension

Adalat 10 mg po tuggas, upprepas 30 min vb
Trandate 50 mg iv upprepas efter 20-30 min vb.
Hydralazin (Nepresol) kontraninidicerat dock vid SLE
o 6,25-12,5 mg intramuskulärt alternativt iv injektion eller infusion
Balansera med 500 ml Ringer eller Efedrin iv
Kontinuerligt CTG.

9. Differentialdiagnoser
Essentiell hypertoni/graviditetshypertoni (10%): Om innan/efter v 20.
HELLP 1 %: Se nedan.
AFLP: Acute fatty liver of pregnancy: Leversvikt utan trombocytopeni/hypertoni.
HUS: Hemolytisk uremiskt syndrome – liknar HELLP. Pga EHEC bakterier eller komplementsystem
aktiverat pga genetisk defekt.
TTP: Trombotisk trombocytopen purpura.
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10. HELLP: Värre form av PE
- Hemolys: LD >10, Haptoglobin <0,25.
- Eleverade Lever Enzymer: ASAT/ALAT ≥1,2
- Low Platelet: Trombocytopeni <100.
Etiologi: Drabbar 0,5-1% av gravida. 15% av svår PE, men 15% har ej PE-bild.
Klinik: Epigastriesmärtor. Illamående och kräkningar. Sjukdomskänsla (dagar). Huvudvärk bara 3060%.
Komplikationer: DIC 40 %. Ablatio (vanligare) (TPK <100, fibrinogen <3,0 och hög D-dimer ökar
risken). Leverruptur 1-2%. Död moder 1%. Foster/barndöd 10%. Prematurrisk (måste förlösas
snabbt).
Behandling – behandling av trombocytopeni:
- TPK<100: Färskfrusen plasma, EDA rekommenderas ej. Ev spinal.
- TPK<50: Trombocytkoncentrat om blödning/inför partus/op. Ej EDA/spinal.
- TPK<20: Alltid trombocytkoncentration (spontana blödningar).

11. Eklampsi
Klinisk bild: Tonisk-kloniska generella kramper. Medvetandepåverkan. 15% saknar tecken före.
Patofysiologi: Okänd. Går ej att förutsäga.
Utredning: Klinisk diagnos. Hos 50% finns fynd på EEG, CT, MR, angiografi som kan visa ödem,
infarkt, blödning eller PRES (posterior reversible encephalopaty – skador i hjärnvävnaden som kan
uppstå pga eklamptisk anfall eller till följd av).

11.1

Risker med eklampsi

11.2

Behandling av eklampsi-anfall

Moder: HELLP 10-15%. DIC 7-11 %, ablatio 7-10 %. Lungödem 3-5 %. Aspirationspneumoni 2-3 %.
Hjärtstillestånd 2-5 %.
Foster: Perinatal död 5-12 % pga prematuritet, IUGR och ablatio.

1. Lägg patienten i framåtstupat sidoläge. Skydda modern från skada/fall vid anfall.
2. Fria luftvägar. Går över efter 90 sek. Behöver oftast ej syrgas, dock efter anfallet.
3. Starta behandling med Mg-sulfat bolus (35 ml Mg-sulfat 123 mg/ml) som ges långsamt under 515 min + infusion profylax därefter. (bättre än stesolid).
4. Bedöm CTG – oftast ses upp till 10 min bradykardi – ha is i magen.
5. Förlös patienten såfort tillståndet stabiliserats. Vaginal förlossning ska övervägas.
Mg-sulfat: Minskar risk för nytt anfall ca 60% om 24 h behandling. Flushing, andningsdepression och
kärlretning av magnesium dock.
Sänk blodtrycket – viktigt!
Behandling postpartum – eklampsi:
- IVA/UVA
- Mål BT <140/90: Betablockerare, Adalat, Enalapril, Apresolin och/eller Metyldopa
- Smärtlindring och trombosprofylax 1-6 v.

12. Uppföljning - preeklampsi
-

Fortsatt kramprisk ca 1 v postpartum
Målblodtryck <140/90 och återbesök för blodtryck
Utredning efter 3 mån (APS, Protein C/S, hyperhomocysteinemi)
Uppföljning via vårdcentral för CVD-riskfaktor utredning. Årliga kontroller.
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13. Preeklampsi – långtidsrisker och handläggning
Nästa graviditet
- Risker: Grav hypertoni 40 %, PE 15 %
- Förebyggande åtgärder: ASA 75-150 mg. Folsyra 5 mg. CA? D-vit? LMWH? Viktkontroll.
Kontroller i ny graviditet (uterinascore, TVK). Screening kommer.
- Undersökningar: Ultraljud med flöde a. uterina i andra trimestern predikterar risken för ny PE.
Senare i livet:
- Risker: Hypertoni 2-4x (20 % efter 14 år), Ischemisk hjärtsjukdom 2-7x, död 25% jämfört med
15% efter 50 år. Stroke 3% (2-4x). Typ 2-diabetes (3x).
- Förebyggande åtgärder: Uppföljning och primärprevention via vårdcentral.

Interkurrenta sjukdomar under graviditet inklusive graviditetsdiabetes
1. Diabetes
Diabetes mellitus typ 1: 50 000 personer
Diabetes mellitus typ 2: 300 000 personer
Under graviditet: DM1 0,5 %, DM2 0,1% och gestationsdiabetes (GDM) 2-3 % (sänkt gräns för
diagnos nu).
Graviditeten i sig är diabetogen pga hormonpåverkan och antiinsulinära faktorer: Kortisol, placentärt
tillväxthormon, humant placentalaktogen (HPL) och prolaktin.

1.1 Komplikationer av diabetes under graviditet
-

Fostermissbildning – RR 2,5
- Prematur (<v 37) – RR 4
Intrauterin fosterdöd (IUFD) – RR 4
- Preeklampsi – RR 5
”Large for gestational age” - LGA – RR 9

1.2 Maternella risker

- Progress av proliferativ retinopati: Täta kontroller under grav.
- Progress av nefropati
Behandla och kontrollera hypertoni för att undvika!!!

1.3 Övervakning av DM1 gravida
Inskrivning på specialistmödravården graviditetsvecka 7-8.
Provtagning:
- Blodtryck, u-sticka: Protein/glukos + vikt.
- Blodstatus, s-ferritin.
- Njurfunktion: S-krea, u-alb/krea kvot.
- Thyroideafunktion: TSH, fritt T4.
- HbA1c, kontroll var 4:de vecka (mål 27-42 mmol/mol)
Undersökningar:
- Ögonbottenfotografering
- Dietist
- Tidigt ultraljud – kontroll av fosterviabilitet.
- KUB (kombinerat ultraljud + biokemisk test)
- Smear (immunförsvaret nedregleras)

1.4 Obstetrisk övervakning

Nedsatt njurfunktion, mikroalbuminuri, hypertoni eller tidigare preeklampsi eller tidigare IUGR:
- Låg dos ASA (Trombyl 75 mg)
- Folsyra (Folacin 1 mg x 1)
- UL Notch v 24: A. Uterina flöde samt tillväxt mäts.
Fortsatta provtagningar/undersökningar:
- Regelbundna kontroller BT, U-sticka (P/G) och blodglukosvärden.
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- UL screening/rutin (RUL) inklusive riktat UL (RIL) – v 18-20.
- UL tillväxt från vecka 28, 32 och 36.
- CTG varje vecka fr.o.m v 37.
Blodsockerkontroller:
- Insulin: Måltids- och basinsulin.
- Blodsockerkontroller: Pre- och postprandiellt samt före sänggåendet.
- Rekommenderade blodsockervärden: 5 mmol preprandiellt. 6,5 mmol postprandiellt.
- Undvik hypoglykemi: Glukagon sprutor redo!
- Behovet av insulin: Ökar 50-100 % under graviditet. Postpartum à Pre-gravida doser.

1.5 Diabetes typ 2 – Metforminbehandling

Fortsätter med Metformin under graviditet – ffa om förhöjt BMI (>28) pga insulinresistens.
Verkningsmekanism: Ökar kroppens insulinkänslighet. Passerar placentan till skillnad från insulin.
Nyinsättning: Starta med 500 mg x 1. Öka dosen var tredje dag. Intas i samband med måltid.
Uppehåll vid hyperemesis. Vid otillräcklig blodsockerkontroll – lägg till insulin.

1.6 Förlossningsplanering diabetes

God metabol kontroll och normal fostervikt: Induktion vid fullgången tid (v 40).
Överdriven fostertillväxt: Induktion v 38. Beräknad fetal vikt >4,5 kg planeras för sectio.
Insulinbehovet minskar under förlossningen. Maternell hyperglykemi under förlossningen à Ökad
risk för hypoxi och neonatal hypoglykemi.

1.7 Perinatal morbiditet och mortalitet

- Missfall
- Medfödda missbildningar - Preeklampsi
- Diabetesnefropati
- Makrosomi (jätteväxt)
- Förtidsbörd
- Tillväxthämning
- Ketoacidos - Intrauterin fosterasfyxi
- Intrauterin fosterdöd
- Förlossningstrauma
- Sectio
- Neonatal hypoglykemi
Makrosomi kan leda till komplikationer såsom: Värksvaghet, skulderdystoci, instrumentell
förlossning (VE, tång eller sectio), vaginalruptur och sfinkterskada.

1.8 Dystoci – komplicerad förlossning

Utebliven/dålig progress av förlossningen pga värksvaghet. Associerad med makrosomi (Jätteväxt;
födelsevikt >4500 gram). Associerad med skador under förlossning:
- Skulderdystoci: Risk för allvarlig skada vid vaginal förlossning om skattat FV >4,5 kg. Vanligare
hos GDM jämfört med motsvarande födelsevikt utan GDM. (troligen pga ökad distribution av fett
till barnets skuldror och buk.)
- Plexusskada: Skada på n. brachial plexus. Hos ca 2-3/1000 födslar. (250 barn/år i Sverige).

1.9 Rådgivning/planering av graviditet

Välinställd DM: Stabilt HbA1c innan konception.
Folsyraprofylax 400 mikrogram/d: Innan konception och under tidig graviditet.
Behandla en aktiv retinopati: Högt HbA1c à Extra ögonbottenfotografering.

1.10

Gestationsdiabetes och nedsatt glukostolerans

Diabetes mellitus diagnos som upptäcks/debuterar första gången under graviditet. Är ofta
asymtomatisk – upptäcks genom screening. Hormonella förändringar sänker insulinkänsligheten.
Diagnoskriterier: fP-glukos ≥7,0 mmol/l eller 2 h efter OGTT>11,1 mmol/l. Drabbar 1,7 %.
Nedsatt glukostolerans: fP-glukos <7 mmol/l eller 2 h efter OGTT 8,9-11,1 mmol/l.
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Indikationer för OGTT (75 g oral glukos tolerans test): Fetma, tidigare fött barn >4,5 kg, tidigare
GDM, hereditet, tidigare IUFD, slumpmässig p-glukos ≥9 mmol. Utförs vid v 12-14. Om normal,
kontroll även vid v 28-32. Olika screening i olika delar av landet.
Symtom: Samma såsom normal diabetes vid hyperglykemi; trötthet, törst och polyuri.
Risker för barnet: Makrosomi (RR 5), prematuritet, andningsstörningar, skulderdystoci, IUFD och
fetal hypoglykemi. Risk för DM2 senare hos barnet.
Risker för modern: Traumatiska förlossningsskador, graviditetshypertoni, preeklampsi (RR 2), ev
snitt. Ökad risk senare i livet för hypertoni, hyperlipidemi, fetma och kardiovaskulära komplikationer.
Riskfaktorer: Är en heterogen grupp med kronisk hypertoni, övervikt och PCO bla.
Behandling: Direkt postpartum normaliseras insulinresistensen och insulinbehovet.
- Manifest GDM: Insättning av Metformin och/eller insulin.
- Nedsatt glukostolerans: Vanligen endast kostbehandling.
Ultraljud och förlossningsplanering v 38. Samma mål för glukosnivåer såsom vid DM1 och DM2.

2. Epilepsi
0,5% av gravida kvinnor behandlas för epilepsi. Vanligen ingen försämring under graviditet. Hos 1530 % sker dock en försämring med flera anfall pga färre sömntimmar, stress/oro i samband med
graviditeten och/eller förändringar av läkemedelskoncentrationen i blodet.

2.1 Risker med epilepsi under graviditet

Vid kramp hos moder är den största risken fetal hypoxi.
Risk för kramper: Högst under förlossningen och dygnet efter OM modern haft anfall under
graviditet. Anfallsfrihet 9 månader FÖRE graviditet ger 85% anfallsfrihet under graviditeten.
Antiepileptisk ökar risk för: Strukturella fostermissbildningar (5-6% jmfrt med 2 %
normalpopulation), tillväxthämning (x 2-3) och perinatal mortalitet.

2.2 Handläggning av epilepsi hos gravida

Planera graviditet: Övervakas under graviditeten av obstetriker och neurolog.
Folsyra 5 mg/d tidigt i graviditeten: Förebygger neuralrörsdefekter.
Riktat UL v 19-20
Vaginal förlossning rekommenderas. Sectio på obstetriska indikationer endast.
Behandling – principer: Syftet är att undvika tonisk-kloniska anfall. Behandlingsregim av neurolog.
- Så låga doser som möjligt och helst i monoterapi.
- Undvik valproat pga teratogen effekt.
- Sänkt antiepileptikakoncentration under graviditet; monitorera koncentration av lamotrigin,
levetiracetam och oxkarbazepin.
Amning: Rekommenderas för de flesta antiepileptikum. Sällsynt med läkemedelspåverkan på barnet.
Försiktighet dock vid benzo eller fenobarbital. Återgå till normala doser postpartum.
- Lamotrigin och amning: Fördröjd metabolism hos nyfödda à Risk för ackumulering med
överdoseringssymtom. Mät koncentrationen hos påverkat barn.

3. Venös tromboembolism - VTE
Incidens: 0,5-2/1000. Låg incidens men 3-10 ggr högre än hos icke-gravida. 20-50% har trombofili vid
VTE. 50 % inträffar under och 50 % efter graviditet.
Mortalitet: 1-2/100’000 förlossningar. 20-30% av MD i västvärlden
Symtom: Halsvenstas. Andningskorrelerad bröstsmärta. Dyspné. Takykardi.

-

3.1 Riskfaktorer för VTE

Predisponerade faktorer: Minskad fibrinolytisk aktivitet. Ökning av koagulationsfaktorer.
”pooling” av blod distalt. Post-partum i form av immobilisering och ev sectio.
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Riskfaktorer: Immobilisering >3-4 d, BMI>28 (2-3
RR), preeklampsi (3-4 RR), rökning, operation (5 RR),
stor blodförlust, ålder>35 år. Trombofili.

3.2 Utredning

Djup ventrombos (DVT): UL doppler (upp till Iliaca
Interna). I andrahand; Flebografi eller MR.
Bäckentrombos: UL-doppler (upp till distala aorta). MRbäcken vid komplettering.
Lungemboli: Spiral-CT om stabil patient, ger låg stråldos
till fostret och hög känslighet. Om patienten är instabil
bör ekokardiografi utföras för att utreda
högerkammarbelastning.
Cerebral ventrombos: MR

3.3 Behandling

Erik Bernebrant
Trombofili (hyperkoagulabilitet) – utredning
APC-resistens (aktiverat Protein C): Mutation i
Faktor V Leiden genen. 50 % av alla VTE hos
gravida. 7 ggr resp 80 ggr ökad risk vid
heterozygoti resp homozygoti.
Faktor V – Leiden mutation: FV-genotyp.
Protein C-brist
Protein S-brist
Antitrombin-brist: Ger högst trombosrisk!
Protrombingenmutation: FII mutation.
Lupus antikoagulans: Vid spontan APTTförlängning, trombos + SLE oberoende av APTT.
Antikardiolipinantikroppar (ACA) och Beta-2glykoprotein 1 antikroppar (Beta-1-GP1-ak).
Homocystein: Stegring.

LE, DVT och cerberal venös trombos
Kortvarig behandling med lågmolekylärt heparin kan inledas innan radiologi finns tillgänglig. Går att
upptäcka kliniskt signifikanta LE 1-2 dagar efter insatt behandling.
- Om trombolys är aktuellt: Ofraktionerat heparin (Heparin) innan behandling.
- Övriga fall: Lågmolekylärt heparin (LMH – Fragmin/Innohep/Klexane). Dos ska styras med antiFXa-bestämningar som tas före och 3 h efter injektion. Gravida behöver 25% högre dos LMH än
icke-gravida. Terapeutisk dos under minst 4 v. Vid klar förbättring kan 50% reduktion övervägas.
Tromboflebit: Trombosprofylax endast om utbredd tromboflebit. Behandling med LMH + Hirudoid
salva + stödstrumpor.
Postpartum behandling av VTE:
- Distal VTE: ca 3 månader
- Central VTE: ca 6 månader – behandling i samråd med neurolog.

-

3.4 Vid förlossning om VTE under graviditet

Kvinnor med antitrombinbrist: Substitueras med antitrombinkoncentrat vid förlossning.
Epidural/spinalanestesi: Kontraindicerat vid högdosprofylax/behandlingsdos pga blödningsrisk.
Postpartum: Ej NSAID som smärtlindring. Återuppta normal AK-behandling efter.
Komplikationer: LMH ger bättre biotillgänglighet och mindre blödningsrisk. Kontroll av TPK,
APTT, PK-INR, antitrombin och anti-FXa-aktivitet vid komplikationer. Ev övergång till
ofraktionerat heparin om behov finns av att snabbt justera dosen.

3.5 Uppföljning och antikonception

Anti-FXa ska följas fram till förlossning. Snabb reduktion av LMH vid förlossning då behovet av ökad
dos snabbt försvinner.
Antikonception: Inget behov av att justera preventivmetod under pågående behandling. Däremot
bör man förbereda byte till icke-östrogeninnehållande preventivmedel, ex hormonspiral, minipiller
eller implantat. Kombinations p-piller, plåster eller vaginal ring innehållande östrogen ska undvikas. –
ökar risken för VTE med ca 2-3 ggr.

3.6 Profylax VTE under graviditet

Profylax vid graviditet – ska erbjudas till:
- Patienter med tidigare VTE eller anamnes på trombofili. VTE hos 5 % om tidigare VTE utan
trombofili. 20 % om koagulopati föreligger. à Indikation för trombosprofylax.
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Antitrombinbrist (AT) eller Antifosfolipidsyndrom (Antikroppar mot kardiolipin + upprepade
missfall/tidigare preeklampsi, IUGR och tromboser).
- Mekaniska hjärtklaffar (Waran i detta fall)
- Övriga trombofilier individuellt beroende på övriga riskfaktorer: Obesitas, sectio, ålder,
hereditet, preeklampsi, ablatio, IBD.
Dosering av trombosprofylax
Provtagning innan profylaxinsättning: Hb, TPK,
Lågdos: Fragmin 5000 E x 1 sc (7500 E vid högt BMI
PK-INR och APTT.
Högdos:
Val av trombosprofylax: Trombosprofylax med
- <50 kg: Fragmin 2500 E x 2
LMH under hela graviditeten. Dosen är
- 50-80 kg: Fragmin 5000 E x 2
viktrelaterad. Vid högre LMH-doser (vikt >90 kg)
- >80 kg: Fragmin 7500 E x 2
ska anti-FXa-aktiviteten kontrolleras och dosen
Monitorering högdos: anti-FXa-aktivitet
ges x2. Behandling ska pågå minst 6 veckor
Postpartumprofylax: 6 veckor – samma dos.
postpartum.
OBS! Kompressionsstrumpor.
- Fördelar med LMH vs ofraktionerat heparin:
Passerar ej placentabarriären + Längre halveringstid + Mindre risk för blödning + Mindre risk för
osteoporos.
- Vid samtidig förekomst av antifosfolipidsyndrom: LMH i kombination med ASA.
Återbesök hos Spec-MVC v34 för förlossningsplanering.

4. Thyroideasjukdomar
Thyroideahormoner har stor betydelse för fertiliteten. Föreligger en känd rubbning hos 1-2% av
befolkningen. Graviditeten är ett ”stresstest” eftersom fysiologiska förändringar sker:
- Ökning av blodvolymen och njurclearance.
- Produktion av thyroideahormon samt jodbehovet ökar med ca 50%.
- Totalt T3 och T4 stiger. Fria fraktioner ökar och TSH minskar.
- Ej sällan ”fysiologisk” hyperthyreos under graviditetens första hälft pga hCG-effekt.
Thyroideaprover tas så fort graviditeten är känd om…: Ålder>35 år. BMI>28. Hereditet
thyroideasjukdom. Struma eller kliniska tecken på thyroideasjukdom. Pågående eller tidigare
genomgången thyroideasjukdom. Autoimmun sjukdom (DM1, B12-brist etc). Kända TPO-antikroppar.
Svår hyperemesis graviditet + kliniska tecken på hyperthyreos. Infertilitet >1 år. Tidigare
prematurbörd. Upprepade missfall/sent missfall.

4.1 Hypothyreos
Lab: Förhöjt TSH och lågt T4.
Symtom: Trötthet, frusenhet, oligoamenorré, galaktorré och obstipation.
Prevalens: 1%. Oftast Hasmimotos thyreodit. Ofta ärftligt.
Behandling: Hormonsubstitution med Levaxin.
Under graviditet: Ofta krävs 25-50 % ökning av substitutionsdosen. Obehandlad
hypothyreos under graviditet ökar risken för maternell hypertension, preeklampsi,
ablatio placentae, prematurbörd, låg födelsevikt och IUFD. Återgång till normal dos
postpartum.
Viktigt att behandla subklinisk hypothyreos: Normal mängd thyroideahormoner krävs för CNSutveckling för fostret. Fostrets egenproduktion startar v 15. Innan dess helt beroende av moderns
hormoner.
Kretinism (medfödd jodbrist): En form av utvecklingsstörning som bero på obehandlad hypothyreos
hos modern. Symtomen blir svår utvecklingsstörning, hämmad skelettutveckling, dvärgväxt,
struma och utseendemässiga särdrag. Alla nyfödda screenas därför för hypothyreos md PKU-test.
Kongenital hypothyreos sker hos 1/3000 av alla födslar.
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4.2 Hyperthyreos

Incidens: 1/2000. Diagnosticeras detta under graviditet bör kontakt med endokrinolog tas.
Symtom: Hjärtklappning, viktminskning, ökad aptit, tremor, muskelsvaghet,
menstruationsrubbningar.
Lab: Sänkt TSH och förhöjt fT3/4.
Behandling: Thyreostatika (Propyltiouracil)
Orsak: Graves sjukdom i 70% av fallen (TRAK-antikroppar)
Utredning: Positiva TRAK-antikroppar. Innebär diffus autoimmun hyperthyreos (Graves – vanligaste
orsaken hos gravida) à Kan gå över till barnet eftersom det passerar placentan. à Stimulerar
fostrets sköldkörtel och ger ökad risk för fetal hyperthyreos med; takykardi, hjärtsvikt,
tillväxthämning och snabb benmognad. Viktigt att kontrollera fostrets puls och ordentlig kontroll vid
förlossning av fostret.

4.3 Thyroideafunktion postpartum

Graviditeten är immunosupprimerande: à Kraftig hormonell omställning efter förlossningen.
Mängd autoimmuna antikroppar ökar. Ofta aktivering av tidigare subklinisk thyreoidit.
Postpartum thyreodit: 6-12% drabbas. 3 ggr ökad risk om DM1.
- Symtom: Kan leda till hyperthyreos med högt fritt T4 och anti-TPO.
- Behandling: Är oftast övergående och behandlas endast symtomatiskt.
Övergående hypothyreos: 3-6 mån postpartum.
- Symtom: Struma, trötthet, värk, torr hud och psykiska besvär.
- Utredning: Högt TSH, lågt fritt T4 och T3. Positivt anti-TPO.
- Behandling: Tyroxinbehandling (T. Levaxin) nödvändig. Permanent hos 20%.
Övergående hyperthyreos: 2-4 månader post partum.
- Symtom: Kraftlöshet och irritation.
- Utredning: Högt fritt T4. Kontrollera TRAK och utesluta Graves.
- Behandling: Beta-blockerare mot perifera symtom.
Graves sjukdom: Kan debutera postpartum.
- Symtom: Viktnedgång, stresskänsla, gruskänsla i ögonen och exoftalmus.
- Utredning: Lågt TSH, högt fritt T4. Högt stegrat TRAK. Svårt att skilja ifrån postpartum thyreodit.
Oftalmopati och positivt TRAK talar för Graves.
- Behandling: Thyrostatika.
Gestationell hyperthyreos: Övergående form av hyperthyreos.
- Orsak: Ökade nivåer av hCG à Stimulerar TSH-receptorer. (hCG toppar vecka 9 – klingar av vid
vecka 16 då hCG sjunker).
- Symtom: Ofta asymtomatisk. Hyperemesis, hjärtklappning,
- Behandling: Främst exspektans. Postafen receptfritt eller Lergigan Comp x 3 mot illamående.

5. Systemsjukdomar
5.1 Reumatoid artrit

Ofta inget problem under graviditeten. Stegrade östrogennivåer har oftast gynnande effekt på
leder. Graviditeten verkar dessutom immundämpande. 2/3 uppnår fullständig remission tidigt i
graviditeten.
Behandling: Ev seponera farmaka. CAVE NSAID under graviditet.
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5.2 SLE – Systemisk Lupus EryMatosis

Prognostiska faktorer vid graviditet: Sjukdomsaktivitet, blodtryck, njurfunktion,
kardiolipinantikroppar (lupus antikoagulans). SSA/Ro-Ak och SSB/La-Ak finns hos 10-20%.
Behandling: Immunosuppresiv vid pågående skov (Prednisolon, Azatioprin och Ciklosporin).

5.3 APS – AntiFosfolipidSyndrom

Diagnos: Lupusantikoagulans (AP), kardiolipinantikroppar och anti-beta2-glykoprotein.
Incidens: Ca 1 % av befolkningen. Är en autoimmun sjukdom.
APS ökar risken för: Spontanabort/IUFD, IUGR, prematurbörd, preeklampsi ffa om
njurengagemang. Detta orsakas av tromboser och infarkter i placentan.
Ökad risk för: Kongenitalt hjärtblock, försämring av njurfunktion och skov i puerperiet. (partus – 6-8
v efter förlossning)
Behandling: Lågdos ASA samt LMWH.

5.4 Sjögrens syndrom

Symtom: Inflammerade körtlar i kroppen. Symtom i form av muntorrhet, torra ögon och kronisk
trötthet.
Diagnos: 70-80 % har SSA/SSB-antikroppar.
Vid graviditet: Små eller inga övriga risker i samband med graviditet.

5.5 Systemisk skleros = Sklerodermi

Symtom: Stört immunförsvar. Kroppen producerar för mycket bindväv som kan lagras in i huden,
inre organ och blodkärl. Förtjockad och stel hud är vanligaste symtomen.

6. Anemi
Anemi under graviditet definieras som:

- Hb <110 g/l fram till vecka 28.
- Hb <106 g/l efter vecka 28.
Anemi postpartum definieras som:
- Hb <100 g/l.
Svår anemi postpartum definieras som: - Hb <80 g/l.
Pga den anemi som en graviditet orsakar rekommenderas: 100 mg Fe/dag från och med mitten av
graviditeten och framåt.

6.1 Orsaker till anemi under graviditet

Utspädningsanemi: Blodvolymen ökar 30-40%. Plasmavolymen ökar med än produktion av nya röda
blodkroppar. Ökad utspädningseffekt av mängden röda blodkroppar.
Brist på näringsämnen: Järn, folsyra och vitamin B12 krävs för att bilda Hb. Allvarlig brist à anemi.
Medfödda defekter i förmågan att bilda hemoglobin: Thalassemi (beta eller alfa) och sickle-cellanemi.
Anemi efter obstetrisk blödning.

6.2 Utredning av anemi under graviditet

Peroral järnterapi under 2-3 veckor vid anemi, om detta inte har effekt tas: Hb, EVF, MCV, S-ferritin,
TPK och LPK.
- Vid högt MCV tas även: S-B12 och B-folat.
Övriga prover som kan tas vid anemiutredning – annan orsak till anemin:
- S-Haptoglobin: Misstanke om hemolys.
- ”Diff”: Allmän bedömning av blodkroppsantal och benmärgsfunktion.
- MCH och MCHC: Medelhemoglobinmängd i erytrocyterna och medecellsvolymen hos
erytrocyter.
- Hb-elfores: Vid misstanke om beta-thalassemia minor eller sicklecell-anemi.
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S-homocystein, metylmalonat: Känsligt test. Vid misstanke om B12-brist trots normala B12nivåer.
S-TIBC: Total järnbindningskapacitet om B12-brist – utesluter järnbrist.
S-kreatin, U-protein: Utesluta njursjukdom som orsak till anemi.

6.3 Behandling av anemi under graviditet

Järnbrist: Mikrocytär (lågt MCV) och hypokrom (lågt MCH och MCHC) anemi med lågt s-ferritin.
- Behandling: Peroral järnterapi. Vid ineffektiv per oral behandling – järninfusion.
B12-brist och folatbrist: Leder till makrocytär anemi (högt MCV):
- Behandling: Per oral eller injektionsbehandling vitamin B12 och folsyra.

Obstetriska infektioner
Effekter av infektioner under graviditet: Spontanabort/IUFD, prematurbörd, kongenitala
missbildningar, akut sjukdom eller död i neonatalperioden, skador (direkta eller sena) eller
kongenital smitta.
Diagnostik: Serologi (inkl aviditet), immunohistokemi, virusisolering, odling. Glöm inte
inskrivningsprover och PKU-lappen vid utredning.
Transmissionsvägar:
- Intrauterin: Transplacentär – över placenta. Uppåtstigande infektion.
- Intrapartum: Kontakt med infekterat genitalt sekret, blod eller faeces.
- Postpartum: Amning, blodtransfusion eller nosokomial.
Screening idag: Rubella, syfilis, HIV, hepatit B, Vissa klamydiatyper och TBC.

1. GBS – Grupp B Streptokocker
Vanligaste orsaken till bakteriella infektioner hos nyfödda. 20-30% av gravida kvinnor är
koloniserade vaginalt/rektalt.
Transmissionsväg till fostret: Främst via partus.
Neonatal GBS-infektion: Orsakar framförallt pneumoni (0,05%) och sepsis (0,1%). Har en mortalitet
på 4% hos fullgångna och 25% hos prematura.
Ökad risk för neonatal GBS-infektion vid: Prematuritet (<37 v), långvarig vattenavgång (>18 h),
maternell feber under partus (>38 grader), tidigare barn med allvarlig GBS-infektion och
bakteriuri/UVI med GBS under aktuell graviditet.
Förebyggande åtgärder: Behandling av UVI under graviditet, PC intrapartalt till riskgrupper och
screening.

2. Infektion och prematuritet
Definition prematuritet: Förlossning innan v 37.
Incidens: 5-6% av alla förlossningar i Sverige. Prematuritet är den vanligaste orsaken till perinatal
morbiditet och mortalitet. Står för 75% av all perinatal mortalitet.
Orsak: 30-40% av PTB-fallen (PreTerm Birth) är orsakade av infektion. Agens är ex U. Urealyticum,
Mycoplasma hominis, Fusobakterier, E-coli, SA, anaeroba stavar, N. gonorrhoeae, GBG, klamydia,
bakteriell vaginos och maternell periodontit.
Handläggning: Anamnes om normal förlossning och symtom (blödning, normal graviditet,
vattenavgång, värkar). Bör komma in direkt.

3. Urinvägsinfektioner och STD
Modern är särskild utsatt för UVI under graviditet pga anatomin under graviditet. Detta kan ge
upphov till asymtomatisk bakteriuri, cystit, pyelonefrit och puerperal UVI.
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Postpartum sker ett bortfall av hormoner ifrån placentan och slemhinneförändringar vilket ger risk
för UVI men även urinretention.
Behandling: Nitrofurantoin 50 mg x 3 x 5 d eller Pivmecillinam 400 mg x 2 x 3 d alt 200 mg x 3 x 5 d.
STD infektioner under graviditet: Klamydia, gonorré, syfilis, kondylom och bakteriell vaginos (ej STD).

4. Postpartum feber
Orsaker: Bröst (se nedan), endometrit, sepsis (GAS),
sårinfektion, urinvägsinfektion (se ovan), trombos och
abscesser.

5. Bröstkomplikationer vid amning

Endometrit:
- Riskfaktorer: Snitt och större bristningar.
- Symtom: Ger smärta i nedre buken, hög
feber och ofta blödningar.
- Utredning: Stark ruckömhet och
uterusömhet.
- Agens: Orsakas GAS (Betahemolytiska
streptokocker grupp A)
- Behandling: Cefalosporiner + Metronidazol

Ca 1 av 3 drabbas av bröstkomplikationer under
amningsperioden. Uppkommer vanligaste under de
första 8 veckorna.
De fyra tillstånden: Mjölkstas, bröstinflammation, bröstinfektion och bröstböld.

5.1 Mjölkstas

Patologi: Fysiologiskt tillstånd som uppstår då mjölken etableras. Vanligast 3-4 d postpartum.
Symtom: Spända bröst, ofta bilateralt. Rodnad, smärta och temperaturförhöjning kan förekomma,
ev frossa.
Behandling: Avklingar inom 1-2 dagar. Fortsatt uppmuntring till amning – handmjölka eller pumpa
till bröstet mjuknar innan barnet läggs på. EJ antibiotika.
- Smärtlindring: NSAID + Paracetamol.

5.2 Bröstinflammation/Icke-bakteriell inflammation

Patologi: Avflödeshinder i mjölkgångar à Mjölk pressas ut till kapillärer och bindväv. à
Inflammatorisk reaktion. OBS ingen infektion även om CRP och LPK är förhöjda.
Orsak: Amningstekniska problem – ofta smärtsamma amningar. Uppträder sällan före 10 d
postpartum.
Symtom: Hög temp ibland. Influensaliknande symtom. Lokal smärta och avgränsad rodnad.
Knöl/hårt parti oftast unilateralt. Sårig vårta vanligt.
Behandling: Fortsatt amning. Sängläge/vila. NSAID + Paracetamol.

5.3 Bröstinfektion/Infektiös mastit

Patologi: Bakterieinfektion i bröstet – ofta via sårig vårta. Ger förhöjt LPK, CRP.
Symtom: ≥1 resistenser i bröstet. Kraftig förhöjd temp. Ingen förbättring trots 2 dagar behandling
enligt ovan (bröstinflammation). Uppträder sällan före 10 dagar postpartum.
Klinik: Likt bröstinflammation. Utöver detta; Bakterieodling ifrån mjölken. MRSA-odling om sår.
Avvakta antibiotika om spontan förbättring innan odlingssvar.
Antibiotikabehandling: Heracillin 1 g x 3 x 10 d (Staph Aureus), Kåvepenin 1 g x 3 x 10 d (GAS och
GBS). Heracillin om blandinfektion. Klindamycin 150 mg 1x3x10 d vid överkänslighet och om barnet
är fullgånget.

5.4 Bröstböld/abscess

Patologi: Infektion i bröstet som lett till pusbildning med ev smältning. Inte lika kraftig
temperaturökning som mastit. Minskade symtom då abscessen bildats.
Symtom: Fluktuerande område. Buktande och glansig hud. Förskjuten/indragen vårta. Gradvis
utveckling. Allmän sjukdomskänsla. Såriga vårtor i anamnesen. Minskat/upphörd mjölkproduktion
under akuta fasen. Mogen abscess då den manifesterar sig kliniskt på hudytan.
Utredning: Palpation och ultraljud som visar ekofattigt område centralt. Odling.
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Behandling: Smärtlindring och pigtaildränering då abscessen är mogen.

6. HIV och graviditet
Under inskrivning på MCV sker screening av modern samt på vissa abortmottagningar. 80% är kända
medan 20% upptäcks i samband med screening. Majoriteten är utlandsfödda. Ca 30-40 fullföljda
graviditeter förra året.
Viktigt med rätt information på MCV av barnmorska eller läkare samt ett tvärprofessionellt team
med infektion, kurator, barnläkare, barnmorska och obstetriker. En centraliserad verksamhet med
rond varannan vecka. Alla ska ha en förlossningsplanering vid v 32.
Behandling under graviditet: Fungerade behandling fortsätts med under graviditet.
- Vaginal förlossning om: HIV RNA <150 kopior/ml. Och inga obstetriska risker. Barnet ges då
Retrovir i 4 veckor och amning tillåts inte. HIV-RNA kontroller varannan vecka sista trimestern.
- Sectio om: HIV RNA >150 kopior/ml. Viramune och Retrovir till mamman och barnet får
postexpositionsprofylax med 3 läkemedel.
Transmission fetomaternell: Intrauterint, under förlossning eller via amning. Transmissionsrisk utan
profylax är ca 15-30% utan amning (25-45% med amning). Ökad risk för transmission dock om hög
virusmängd, lågt CD3-cellstal, långvarig vattenavgång och förtidsbörd. Mor-barn överföring svarar
för >90% av pediatrisk HIV globalt. <0,5% risk för barnet att smittas med HIV i Sverige.

7. Herpes simplex
I Stockholm har 70% serologi för HSV1 och 15-30% för HSV2. Hög andel utan ”typiska” symtom.
HSV under graviditet: Högre recidivrisk. 90% av den fetomaternella transmissionen sker intrapartalt.
Risken för transmission är 30-50% vid primär infektion och 1-2% vid recidiv. Mycket låg risk om
endast anamnes på tidigare blåsor.
Neonatal herpes:
- Prevalens: 1:2’500-30’000. I Sverige ca 1:12’000.
- Symtom: Disseminerad form, CNS-encefalit/meningit och hudengagemang.
- Prognos: Bättre prognos vid HSV1 om CNS-engagemang. Av 42 behandlade barn dog 2 och 23
fick neurologiska handikapp.
Handläggning: Påvisa virus med odling, immunoflourescens eller PCR alternativt serologi vid
primär/sekundär infektion (jämför med inskrivningsprov).
Behandling av primär genital herpes: Valaciklovir (Valtrex) 500 mg x 2 i 5-10 d.
Prevention av neonatal herpes:
- Förlossningssätt: Indikation på sectio om pågående herpesrecidiv i akut skede i den direkta
förlossningskanalen eller primärinfektion efter v 35.
- Antiviral profylax/behandling: Ska ges vid primärinfektion. Från och med 10 dagar före BP och
över partus om flera skov i graviditetens sista månader eller om primärinfektion under graviditet.
Ska även ges om mamman är sjuk.
- Uppföljning av barnet i efterförloppet.

8. Zikavirusinfektion – obstetrisk handläggning
Zikavirusinfektion hos modern ökar risken för mikrocefali hos fostret. Viruset kan passera placentan
och har kunnat påvisats i hjärnvävnad från foster med mikrocefali.
Patogenes: Orsakar tillväxthämning och mikrocefali. Celler i cortex infekteras à apoptos av dessa
progenitorceller à Påverkad utveckling av hjärnan.
Förebyggande handläggning: Undvik resa till Zikadrabbade områden. Skyddsåtgärder mot myggstick.
Graviditet bör inte påbörjas inom 6 månader efter hemkomst. Kondom rekommenderas för män
som varit exponerade vid samlag med kvinnor som kan bli gravida/redan är gravida i 6 månader.
Efter exponering och symtom: PCR och differentialdiagnostik. Vid endast oro kan serologi tas >32 d
efter hemkomst.
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I utlandet: Drabbar socioekonomiskt svaga delar med många oplanerade graviditeter. Olika tillgång
på antikonceptionsmedel och legal abort.
Utredning av Zikadrabbade gravida:
- Fostervattenprov: PCR >6-7 v efter infektion och >18-20 graviditetsveckor
- Ulj/MR: Kan visa minskat BPD, ventrikulomegali, intrakraniella förkalkningar, corpus
callosumavvikelser, tillväxthämning,
felställningar i leder (arthrogryposis),
avvikande fostervattenmängd,
ögonpåverkan (mikrooftalmi och
ögonförkalkningar) och fetal död.

Amenorré och associerade
tillstånd
Normal menscykel: 21-35 dagar.
Duration: 4-6 dagar.
Blodförlust: 25-40 ml. Om >80 ml
(menorrhagia) à Anemi.
-

Amenorré: Avsaknad av mens ≥3 mån
Oligomenorré: Mensintervall >35 dagar
Polymenorré: Mensintervall <24 dagar (Endometrios, STD, perimenopaus)

1. Hormonella samspelet
Adekvat nutrition à IGF-1 och Leptin à Aktiverar hypothalamus och frisätter GnRH à Hypofysen
frisätter FSH och LH à Aktiverar ovarium som frisätter östradiol, progesteron och testosteron. Finns
även reglerande hormoner på hypofysen ifrån ovarium.
Follikulär fasen
LH och FSH stimulerar flera folliklars tillväxt. Ovariets folliklar producerar då låga doser östradiol
som inhiberar GnRH sekretionen från hypothalamus vilket bibehåller låga nivåer FH och LSH.
Effekten av östradiol på endometriet blir kärlkonstriktion i artärerna vilket leder till menstruation.
Ovulation
LH och FSH stimulerar tillväxten av en mogen follikel. Den växande follikeln börjar producera höga
nivåer östradiol som stimulerar GnRH sekretion ifrån hypothalamus. LH och FSH nivåerna stiger
kraftigt vilket resulterar i ovulation. Östradiolet bygger även upp endometriet.
Lutealfas
LH stimulerar tillväxten av corpus luteum vävnad som är kvar efter ovulation. Corpus luteum
producerar östradiol och progesteron som blockerar GnRH produktionen i hypothalamus vilket
leder till minskad LH och FSH produktion i hypofysen. En annan effekt blir mognad av endometriet
pga tillkomst av progesteronpåverkan – sk decudalisering. Slemhinnan övergår ifrån sekretorisk
slemhinna till decidua som är förberedd för trofoblastinfästning. Då corupus luteum dör och slutar
producera hormoner à Minskad E och P à Mensblödning. Vid befruktning producerar zygoten hCG
som gör att CL fortsätter producera hormon.

2. Menscykeln
Måste alltid fråga om första blödningsdagen vid anamnestagning. Det normala mensförloppet pågår
konstant men kan avbrytas av graviditet. När FSH nivåer minskar går alla folliklar i atrofi förutom den
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som är aktiv. Corpus luteum cysta bildas om befruktning sker. à Hormonproduktionen fortsätter då
så att nästa menstruation uteblir.
Om graviditet uteblir krymper CL och bildar corpus
albicans. à Enzymer produceras som avstöter
endometrium och ger blödning.
Lutealfasen är lika lång hela livet ungefär. Däremot
kan follikulär fasen variera i tid under livet.

3. Blödningsmönster
Östrogen-Progesteron bortfallsblödning:
Menstruation.
Stänkblödning (CL insufficiens): ”Spottings”
Pre-ovulatoriskt/ Östrogen bortfall:
Midcykelblödning.
Riklig, regelbunden menstruationsblödning:
Menorragi.
Acyklisk blödning (ex myom, polyp): Metrorragi

4. Ägg under kvinnans livscykel
Vid födsel har kvinnan 7 miljoner ägganlag men
sjunker till 400’000 ägg vid puberteten och sjunker
sedan i långsammare takt. Det finns ca 400-500
oocyter som är befruktbara. Oavsett om man
använder preventivmedel så går äggen i atresi.
PCOS har oftare större äggreserv.

5. Fastställa klinisk ovulation
Anamnes (!): Regelbunden mens ger även premenstruella symtom.
Bedömning av cervixsekret: Genomskinligt, tänjbart, rinnigt.
Kropptemp stiger: Progesteronmetaboliter höjer temperaturen.
Ultraljud ovarier: Dominant follikel 20-25 mm kan mätas. ”Ring of fire”.
Progesteronnivå: Dag 21-23, corpus luteum funktion kommer igång.
LH-nivå: Ovulation ca 10 h efter LH-peak.

6. Amenorré
Primär amenorré: Spontan menstruation har aldrig förekommit, oavsett ålder. Pga
- Försenad menarche: Ingen menstruation vid fyllda 16 år.
- Försenad pubertet: Inga pubertetstecken vid 14 års ålder. (Pubertet: Längd utveckling –
thelarche (bröstutveckling) – adrenarche)
Sekundär amenorré: Menstruationsuppehåll ≥3 månader.

6.1 Indelning av amenorré enligt gonadotropinnivåer
Hypogonadotrop hypogonadism: Fysiologisk försening, anorexia nervosa, intensiv träning,
hyperprolaktinemi.
Normogonadotrop hypogonadism: Fysiologisk försening, PCOS, intensiv träning, missbildningar.
Hypergonadotrop hypogonadism: Kromosomavvikelser, prematur ovariellsvikt.

6.2 Nivådiagnostik
Nivå 1: Uterus: Müllerian agenesi - endometrium utgår ifrån müllerska gångarna. Hymen
imperforatum – kongenitalt total obstruktion av vaginan.
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Nivå 2: Ovarier: Gonaddysgenesi. Eller klarar ej av att bilda hormoner.
Nivå 3: Hypofys: Prolaktinom – ger påverkan på produktion av FSH och LH.
Nivå 4: Hypothalamus: Kallmans syndrom – Låga nivåer LH och FSH.

6.3 Orsaker till amenorré

Psykosociala - En och samma individ har ofta en kombination av dessa orsaker.
- Viktnedgång, anorexia nervosa.
- Emotionell stress
- Intensiv träning – idrottsamenorré: Minskad energi, fysiska träning och hormoner.
Kroppsliga sjukdomar som orsak:
- Hyperprolaktinemi
- PCOS (polycystiskt ovariesyndrom)
- Thyroideadysfunktion
- Ovariellsvikt
- Kromosomrubbningar
- Missbildningar

6.4 Anamnes

Hereditet: Ofta kommer även föräldrar med. Lättare att ta anamnes på detta.
Tillväxt: Beställa vikt/längdkurvor ifrån skolan är alternativ. Avstannad utveckling?
Emotionell stress: BUP anamnes eller stressfyllt liv.
Nutrition och fysisk aktivitet: Viktuppgång och nedgång. Intensiv träning?
Kroniska sjukdomar: DM1, celiaki, perniciös anemi.
Medicinering: Neuroleptika. Hormonpåverkan?

6.4 Status

BMI och fettfördelning: Abnorm fettfördelning?
Pubertetsutveckling enligt Tanner: Av pediatriker eller gynekolog.
Galaktorré: Mjölksekretion hos icke-ammande kvinna. Ofta bilateral. (CAVE om unilateralt).
Östrogenpåverkan: Bröstutveckling, slemhinnor.
Androgenpåverkan: Acne, hirsutism (manlig hårtillväxt), klitorisförstoring (viralisering)
Ultraljud: Uterus och ovariestorlek.

6.5 Utredning

Uteslut graviditet: u-HCG. Glöm ej!
Hormonanalyser: FSH, LH, Prolaktin, TSH, fT4. Brist eller överproduktion?
Progesterontest: Endogena östrogennivåer ua och normal anatomi. Man ger då tablett Provera 10
mg 1x1 i en vecka (Gestagen). Om patienten blöder vet man att östrogennivåerna är tillräckliga och
att livmodern är mottaglig samt att det inte finns något stopp. Blödning bör ske 2-7 d efter sista
dosen. Detta tyder isåfall på att amenorrén orsakas pga anovulation. Om ingen blödning sker beror
blödningen troligtvis på låga östrogennivåer, hypothalamus-hyposfys-axel dysfunktion, icke-reaktiv
endometrium eller problem med avflödet ifrån uterus (ex cervikalstenos eller uterina synekier
[Ashermans syndrom]).
Uteslut missbildningar: Müllerska gångarna saknas?
Kromosomanalys: Bestäm karyotyp. Turners? Annan kromosomavvikelse?
MRT sella turcia: Misstanke om prolaktinom eller annan hypofystumör
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6.6 Hypothalamisk amenorré

Hypothalmisk hämning sker pga undervikt,
överträning och/eller stress.
Hämmad pulsatil GnRH frisättning à Hämmad
FSH/LH sekretion à Ökad kortisolnivå (Ökad
aktivitet i adrenala-axeln, medierat via CRH som
även hämmar GnRH sekretion) à Östrogen och
progesteron brist (TSH à minskat fT4) à
Anovulation à Amenorré.
Konsekvenser: Infertilitet och osteoporos.
Muskuloskeletala skador och hämmad
skelettutveckling. Minskad peak bone mass.
Behandling: Psykiatrisk behandling vid anorexia
nervosa. Kräver adekvat nutrition (uppnå
normalt BMI). Viktuppgång är viktigast. Fysisk
anpassad aktivitet.
- Hormonell substitution: HRT eller p-piller.
- Kalcium och D-vitamintillskott: Pga risk för osteoporos.
Kolesterol är prekursorsubstans för ovariets steroidhormonproduktion.

7. PCOS – polycystiskt ovarialsyndrom
Etiologi: Okänd. Ärftlighet som dock är beroende på livsstilsfaktorer. Viktuppgång ofta orsaken.
Prevalens: Ca 10 %.
Symtom:
- Hyperandrogenism – insulinresistens: glukosintolerans (30%). DM2 (10%).
- Oligomenorré/amenorré, hirsutism (70%), obesitas (50%): Hyperlipidemi (70%). Hypertoni.
- Hämmad ovarial östrogenproduktion:
Menstruationsstörning (80%)
- Hämmad follikeltillväxt à anovulation: Nedsatt
fertilitet (80%) och polycystiska ovarier (75%).
Höga insulinnivåer à Minskad SHBG syntes i levern.
à Ökade nivåer biologiskt aktivt testosteron à
hormonell imbalans.
Diagnos – Rotterdam kriterier. Minst 2 av 3 kriterier.
1. Oligo-/amenorré, ≥2 år efter menarche
2. Klinisk hyperandrogenism: Hirsutism,
persisterande acne… Eller…
Biokemisk hyperandrogenism: Ökat testosteron,
minskat SHBG, Testosteron/SHBG>0,05
(biokemisk hyperandrogenism). LH/FSH >2. AntiMüllerskt-hormon (tecken på möjlighet för
kvinna att bli gravid) ökat.
3. ≥12 folliklar och/eller ökad ovarialvolym >10 ml:
Ökat antal antralfolliklar = god ovarialreserv.
Endokrinutredning:
- Enbart PCO utan symtom på anovulation/ ökat
androgenism: Ingen utredning
- Klinisk hyperandrogenism och regelbunden mens: Testosteron och SHBG
- Klinisk hyperandrogenism och/eller mensstörning: FSH, LH, Testosteron, SHB, TSH, fT4,
prolaktin, 17-OH-progesteron (utländska patienter med misstanke om enzymdefekt).
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FSH är sänkt pga ökad mängd testosteron som omvandlas perifert i fettvävnaden till östrogen à
Negativ feedback.
Förhöjt LH eller Normal/låg FSH: LH/FSH >2 à Vanligare hos smala kvinnor med PCOS.
Insulinresistens och hyperinsulinemi är vanliga hos kvinnor med PCOS men inte universellt drag.
Metabolt syndrom vid PCOS:
Kvinnor med PCOS uppfyller i hög grad kriterierna för metabola syndromet:
- Nedsatt glukostolerans + BMI >30 + Dyslipidemi, Hypertoni
Insulinresistens är centralt patofysiologiskt kännetecken. Kan ses hos både normalviktiga och obesa
kvinnor med PCOS. Ökad prevalens med åldern för kvinnor med PCOS.
Differentialdiagnoser – PCOS
- Kongenital adrenal hyperplasi (CAH): S-17-OH-Progesteron (normalt >6-9 nmol/l).
- Androgenproducerande tumörer: Testosteron >5 nmol/L
- Cushings: Förhöjt S- och U-kortisol (ACTH-producerande hypofysadenom, kortisolproducerande
binjurbarkstumör)

7.1 Behandling

Livsstilsintervention + Antidiabetikum (Metformin): För insulinresistens och obesitas.
Stabiliseras glukosnivåerna blir det även lättare med viktnedgång. Minskad insulinsekretion à Ökat
SHBG à Minskad testosteronhalt
Menstruationsstörning: Cykliskt gestagen eller P-piller (Yasmin, Diane). Ofta kontraindicerat om
BMI>30. Yasmin har dock även anti-androgen effekt. Diane har effekt mot acne.
Hirsutism: P-piller; Epilering (bränner bort hår); Antiandrodropper. Spironolakton, Androcur
[Cyproteron], Cadodex [Bikalutamid]. Farmakologisk behandling tar ej bort detta direkt.
Graviditetsönskan: Ovalutionsstimulering; IVF. Aromatashämmare (Letrozol) fungerar som
gonadotropistimulering för att inducera ägglossning.

8. Prematur ovariell insufficiens (POI)
Hypergonadotrop hypogonadism <40 år. Amenorré före 40 års ålder. Orsaken är på ovarienivå.
Prevalens: Ca 1 %
Etiologi: Ofta familjärt ca 30%. 90% är dock idiopatisk. 10-30% av primär och 5-20% av sekundär
amenorré. 20 % associerad med autoimmun sjukdom (Hashimotos thyreodit; DM1; Addisons). FSH,
LH-receptorer mutationer.
- Iatrogen: Cytostatika-/strålbehandling (Främst hematologiska maligniteter); SOE bilateralt.
Symtom:
- Primär amenorré; Försenad pubertetsutveckling.
- Sekundär amenorré; Nedsatt fertilitet.
- Klimakteriebesvär: Vasomotoriska symtom, Humörsvängningar och ökad stresskänslighet,
Sömnstörningar, Urogenitala symtom, dyspareuni
Lab:
- S-FSH >40 E/L – förhöjt. Helst skilda två mätningar.
- Könskromosomanalys vid primär amenorré.
- Anti-Müllerskt Hormon (AMH) lågt
- Autoimmunitet (Ak mot thyroidea, binjurar och ovarier)
- Ev genetiska analyser (FSH-receptor mutation, FMR1-mutation [Fragilt X])
Behandling: HRT (Hormon replacement therapy).
- Syfte med hormonsubstittution: Inducera pubertet + Behandla vasomotoriska symtom +
Återställa torra och sköra slemhinnor + Motverka förlust av benmassa, försämrad kognition, ökad
risk för CVD.
- Graviditets önskan – finns olika alternativ: Hormonstimulering, Frysning av ovarievävnad,
befruktade ägg eller äggdonation.
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9. Hyperprolaktinemi
S-prolaktin: >567 mlE/L vid minst två tillfällen.
Konsekvens: Den pulsatila GnRH insöndringen i hypofysen hämmas.
Orsak:
- Graviditet och amning
- Prolaktinproducerande tumör (prolaktinom)
- Defekt dopaminhämning från hypothalamus.
- Behandling med antipsykotika (Haldol, Klorpromazin, Risperidon, Ziprasidon)
- OBS: Klozapin, Olanzapin och Quetiapin har inte denna effekt.
Symtom: Oligo-/amenorré + Galaktorré + Minskad libido + Huvudvärk + Synfältsbortfall.
Diagnos: S-prolaktin 58-567 mlE/L. MRT Sella Turcica. Kontroll av syn om makroadenom.
Behandling: Dopaminagonist; Bromkripitin (Pravidel), Cabergolin (Dostinex). Kirurgi vid
synpåverkan.

10. Thyroidea-dysfunktion
TRH fungerar som PRF (Prolactin Releasing Factor) och frisätter prolaktin à
Mensrubbning.
Hypothyreos: Förhöjt TSH och lågt fT4
- Orsak: Ofta ärftlig komponent
- Symtom: Trötthet, frusenhet, oligo-amenorré, galaktorré och obstipation.
- Behandling: Hormonsubstitution (Levaxin)
Hyperthyreos: Sänkt TSH och förhöjt T3/T4.
- Orsak: Graves i 70%. Kan vara läkemedelsutlöst (litium, interferon, Amiodaron).
- Symtom: Hjärtklappning, viktminskning, ökad aptit, tremor, muskelsvaghet,
mensrubbning.
- Behandling: Thyreostatika (Propyltiouracil)

11. Turner syndrom
Hypergonadotrofisk amenorré. Den vanligaste könskromosomavvikelse.
45X0 (monosomi) men även mosaik kan förekomma (45X/46XY)
Prevalens: 1:2500 nyfödda flickebarn.
Symtom: Utebliven pubertet, sexuell infantilism, gonad dysgenesi.
Orsaker amenorré
Streak gonads (ovarier ersatta av vävnad utan funktion)
1. Graviditet
Fysiska stigma: Kortvuxenhet (kort och bred nacke). Högt gomvalv
2. Hypothyreos
(mikrognati, Epicantus). Lågtsittande öron. Sköldlik bröstkorg.
3. Hyperprolaktinemi
Coarctatio aortae. Bucuspida aortaklaffar + hypertoni +
4. Hypothalamisk hämning (ätstörning)
dissekerande aortaanerysm. Senorineural hörselnedsättning.
5. PCOS
6. POI

Menopaus
50-51 år är medelåldern men besvär såsom svettningar och värmevallningar kommer hos 4/5
kvinnor. Främst sker detta nattetid. Är kortvariga episoder med symtom. Hos de flesta är det lindriga
besvär och behöver ingen östrogenersättning.
- Menopaus = Sista menstruationen. Äggblåsorna blir resistenta mot stimulering av FSH.
- Premenopaus = Tiden före menopaus.
- Postmenopaus = Tiden efter menopaus.
Klimakteriet = Tidsperioden när hormonproduktionen från äggstockarna gradvis minskar. Kan ta 2-4
år ca. Menopaus definieras som 1 år utan blödningar.
Prematur menopaus = Före 40 års ålder. Kan vara iatrogent orsakat men även genetiskt.
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Normal intervall för menopaus är 40-60 års ålder. Genomsnittlig ålder är 51 år. Endast några få
procent får menopaus innan 40 års ålder.
Riskfaktorer för tidig menopaus: Rökning, genetiska faktorer,
malnutrition, autoimmuna sjukdomar (RA, SLE) och/eller
hysterektomi (ovarierna är kvar).
Östrogen minskar under en längre period och FSH ökar mer och
mer. Är FSH högt och Östrogen lågt kan man troligtvis säga att
MP (meonpaus) är passerad. Innan menopaus är det dock väldigt
svårt att bestämma när MP kommer inträffa.
Symtom: Beror på ålder. Sömnproblem till följd av
värmevallningar leder ofta till andra besvär såsom humörsvängningar och lättirritabilitet.
- Värmevallningar – 72 %
- Sömnproblem – 45 %
- Humörsvängningar – 42 %
- Irritabilitet – 40 %
- Nedsatt sexlust – 32 %
- Nedstämdhet - 29%, Huvudvärk - 27%, vaginala besvär - 26%, urininkontinens - 16%.
Ingen ökad risk för att få depression pga menopaus. Nedstämdhet pga symtom men ej depression.
+ 55 år beskriver mer problem med vaginala besvär och urininkontinens.

1. Vasomotoriska besvär
Vasomotoriska besvär (svettning/värmevallning) av olika grad har ett samband med hur snabbt
östrogennivåerna minskar. Snabb minskning à intensiva besvär. Långsam minskning à lite besvär.
Om man tar bort ovarierna får man en snabb minskning och nästan momentana och svåra besvär. Ju
yngre man är desto svårare besvär därtill.
Prevalens: >75% av kvinnor har värmevallningar kring menopausen. 25% har symtom >5 år. Brukar
komma smygande då mensen blir oregelbunden. Accentueras och peakar året efter menopausen och
oftast är det helt borta inom 3-5 år.
Behandling: Med östrogenbehandling minskar besvären hos 90%. Finns tablett, spray och
plåsterform med likvärdig effekt. Även i förhållande till tidpunkt är resultatet detsamma.
Östrogener:
- Hög potenta: P-piller (10 x starkare dos jmfrt med östrogenersättning)
- Medelpotenta: Tablett, plåster, salva, vaginal ring.
- Låg potenta: För urogenitala besvär (vaginal behandling - salva)

2. Urogenitala symtom

Vaginala epitelet tunnas ut gradvis efter menopaus pga uteblivna stimuli av östrogen receptorer i
epitelcellerna. Sker alltså en atrofi av slemhinnan.
Symtom: Torrhetskänslor, sveda och klåda. Minskad njutning.
Behandling: Lokala låg potenta östrogener (Vagifem). à Tillväxt av slemhinnan och besvären
försvinner. Icke-receptbelagt och ingen risk. 50% av äldre kvinnor står på detta. Finns olika styrkor
(tablett, salvor etc). Hjälper mot torrhet, sveda och klåda samt
Vestibulit/provocerad
dyspareuni. Måttlig evidens för att det hjälper mot överaktiv blåsa.
vestibulodyni
Svag evidens för att det hjälper mot recidiverande UVI.
Symtom: Smärta vid penetration,
tampon, samlag – SEDAN 6
3. Gestageners roll
MÅNADER. Beröringssmärta över
Gestagener: Syntetiskt gulkroppshormon (progesteron).
vestibulum oftast kl 3-9. Ev rodnad.
Östrogenbehandling skall alltid kombineras med gestagen till kvinnor
Andra orsaker har uteslutits.
som har livmodern kvar för att skydda endometriet! Slemhinnan
tillväxer annars kontinuerligt.
- HRT (Östrogen + Gestagen[progesteron]) – Hormone replacement therapy.
- ERT (enbart Östrogen) – Estradiol replacement therapy.
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Orsakar en bortfallsblödning. Finns i tablettform, plåster och spiral (Mirena). Gäller EJ vid
lokalbehandling med östrogen. Vid behandling med Mirena sker ingen menstruation då progesteron
hela tiden finns närvarande i livmodern och inte tillåter att endometrium tillväxer. Finns olika
kombination med östrogen och gestagen; Sekventiellt, kontinuerligt och gestagentillägg med
utglesning.

4. Östrogen och beneffekter

Minskar risk för kotkompressioner och osteoporosfrakturer. Det stoppa urkalkningen ur skelettet
annars sker en naturlig minskning av benmassa efter menopaus.
Östrogen har alltså en frakturprevention med ca 50-60%. Prematur menopaus utan ERT har hög risk
för osteoporos. Effekt så länge behandling kvarstår. Finns däremot en risk för bröstcancer varför
indikationen inte endast är profylaktisk för osteoporos. Kräver besvär av vallningar etc. Vid
osteoporos rekommenderas bisfosfonater + SERM (selektiv östrogen receptor modulator). HRT eller
ERT i andra hand eller vid samtidiga klimakteriebesvär.

5. Hjärta-kärl och östrogen

Finns flertalet studier på detta. Sätter man in hormoner tidigt i förloppet (<10 år sedan MP) så finns
ingen ökad risk för hjärtinfarkt. ERT har i vissa studier visat ge minskning av arterioskleros,
förbättrad lipidprofil och ökat blodflöde i coronarartärer. Däremot om behandling sätts in >10 år
efter MP så finns en ökad hjärtinfarkt. HRT bör undvikas om man tidigare haft CVD.

6. Östrogen och bröstcancer

Bilaterala oforektomi före menopaus minskar risken. Bröstcancerrisk vid HRT var högre än vid
behandling med ERT. 45/1000 svenska kvinnor får bröstcancer utan behandling. Däremot är det
ingen stor ökning utan endast några fåtal personer plus/1000. ERT var associerad med mindre
signifikant ökad risk jämfört med HRT. Gestagen som orsak?
Lägre risk av HRT behandling än jämfört med obesitas och alkohol. Risken minska efter avslutad
behandling.

7. Endometriecancer

Endometriets tillväxt stimuleras av östrogen och skyddas av gestagen. Utan tillägg av gestagen ökar
risken för endometriecancer. HRT skyddar till och med mot endometriecancer.

8. Initiering av HRT
1. Indikationsbedömning; Finns det besvär? Kontroller kontraindikation (tidigare DVT/LE eller
bröstcancer). Vasomotoriska besvär är indikationen.
2. Information om för- och nackdelar: Liten ökad risk för bröstcancer under en längre tids
behandling.
3. Värdera interkurrenta sjukdomar
4. Gynekologisk undersökning vid symtom: Leta tumörer etc.
5. Blodtrycksmätning
6. Mammografi: Om det inte gjorts tidigare inom screeningsintervall. Annars krävs ingen extra.
Behandlingsprinciper: Så kort behandlingstid som möjligt. Lägsta effektiva dos. HRT till kvinnor
med intakt livmoder. Transdermalt östradiolt är att föredra. Lokal behandling om endast urogenitala
besvär.
Kontraindikationer: Bröstcancer, endometriecancer, hereditär bröstcancer, DVT/LE, hjärtinfarkt eller
angina och grav leversjukdom.
Biverkningar: Blödningsproblem, bröstsvullnad/ömhet, humörpåverkan, hudreaktion på plåster,
illamående, huvudvärk och rädsla för cancer. Ingen evidens för att HRT ger viktökning.
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Akut gyn buk
Gynekologiska orsaker till akut buksmärta: Infektioner, benigna cystor och graviditeter i 1:a
trimestern.

1. PID – Pelvic Inflammatory disease.
Norr om cervix. Är en uppåtstigande infektion som innefattar olika grad av: Endometrit, Salpingit,
Ooforit, Tuboovarialabscess (TOA), Peritonit och Perihepatit.
Symtom: Varierar från subklinisk infektion till allmänpåverkan med sepsis. Nedre buksmärtor, ofta
bilateral. Vaginal flytning. Olaga vaginal blödning. Feber. Påverkan på miktion och avföring.
Klinik: Palpömhet nedre buk, ev peritonit. Purulent flytning. Ruckömhet över cervix. Smärta över
uterus och adnexa, ev rest. Leukocytos i wet smear.
Diagnostik:
- ODLA!
- Ultraljud: Ofta oregelbunden resistens med varierande ekogenicitet. Vid aspiration, drän.
- CT: Bra för säkrare diagnostik samt att följa behandling. Skilja från app och divertikulit.
- Ev laparoskopi vid oklar diagnos.
Etiologi:
- STD (klamydia, mycoplasam, urogenitale, gonorré): Ökar som orsak till PID.
- Vaginal anaerob blandflora.
- Tarmflora med bla E.coli.
- Abscesser: Ofta blandflora, endast 30 % STD.
- Actinomyces och TBC kan förekomma men är ovanligt
Behandling: Antibiotika po/iv beroende på infektionsutbredning. Kirurgi vid abscess – akut eller i
lugnt skede – kan vara del av fertilitetsbevarande syfte. Dränage av abscessen. Endast salpingit
kräver inte operation.
Konsekvenser: Infertilitet (särskilt tubarskador). Risk för x-graviditet (tubarskada). Adherenser med
smärta.
Riskfaktorer: Sexuellt beteende, låg ålder. IUD (spiral) – första 3 v och om kopparspiral suttit för
länge, ofta omgående spiral annars. Iatrogent vid operationer på uterus och adnexa (OBS! bakteriell
vaginos).
Differentialdiagnoser: Appendicit, divertikulit med/utan abscess, UVI och gastroenterit.

2. Benigna cystor
Symtom: Smärta i varierande grad och karaktär. Trycksmärta över blåsa och tarm à svårt att sitta
och gå eftersom den sitter i fossa douglasi (lägsta punkten i buken). Torsion kan ge kraftiga smärtor,
ofta intervall. Olaga blödningar som stör menscykeln. Många är symtomfria och hittas som bifynd.
Klinik: Fast cysta kan palperas – beskriv storlek, regelbunden eller ej, rörlighet, förhållande till
uterus, palpömhet mm. Ej lite vätskefylld cysta går inte alltid att palpera. Ultraljud används som
diagnostiskt hjälpmedel.
Indelning av cystor:
- Funktionella cystor: ”Följer menscykeln”; Follikelcysta, corpus luteum cysta. Theca Lutein Cysta.
- ”Äkta” cystor: Endometriom och benign neoplasi (dermoid och cystadenom)
Behandling: Cystnukelation - Mindre cystor kan skalas ut och ovarievävnad kan sparas.
Cystor <5 cm brukar försvinnna spontant. Större cystor kan behövs punkteras då det finns risk för
torsion och intracystiska blödningar.

2.1 Follikelcysta
Etiologi: I princip en icke-rupturerad follikel. Ska egentligen brista efter ägglossning.
Utredning: Ekofri på ultraljud. Enrummig med tunn cystvägg. Vanligt hos unga kvinnor
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Behandling: I många fall räcker endast exspektans, följs upp efter 6-8 veckor. Laparoskopi om smärta
eller om större cysta som ej går tillbaka (ca 6 cm). Skala då ut cystan och bevara ovariet. P-piller om
recidiverande besvär.

2.2 Corpus luteum cysta

Etiologi: Bildas efter ovulation. Sällan stor (4-5 cm).
Utredning: Innehåller ofta blödning som ses som
”stråkigheter” på ultraljud.
Symtom: Kan brista med blödning ut i buken.
Handläggning: Inläggning och övervakning, ofta
exspektans dock. Cyklokapron om stor blödning och
laparaskopi med diatermering. Kan vara svår att skala ut
och blodstilla.

2.3 Theca luteincysta (ovanligt)

Etiologi: Tillväxer av höga halter hCG – kan ses vid IVF, duplex graviditet, diabetes och vid mola. Ofta
bilateralt. Vid IVF behandling får man hCG för att stimulera graviditet à Stimulerar follikeltillväxt.
Handläggning: Behöver oftast inte åtgärdas.

2.4 Endometriom

Etiologi: Endometrios – extrauterin endometrievävnad, vanligast i lilla bäcken.
Utredning: Kallas ”chokladcystor” pga innehållet, ger en relativt homogen ekogenicitet på ultraljud.
Kan destruera ovariet på sikt och bör behandlas. Problematisk med graviditet om behandling.
Symtom: Kronisk smärtproblematik; dyspareuni (djup), dysmenorré och buksmärtor. Ev subfebril.
Behandling: Kirurgisk (ta bort synliga förändringar) och medicinsk (Kontinuerlig gestagen och/eller
GnRH analoger).

2.5 Dermoid (benignt teratom)

Etiologi: Innehåller ofta talg, hår, tänder och thyreoidavävnad kan förekomma (alla groddblad).
Drabbar kvinnor i 20-30 års ålder. Vanligt under graviditet. De är fasta och har hård konsistens à
risk för torsion. Finns ofta bilateralt. 10-20% av alla ovarialtumörer.
Symtom: Upptäcks ofta passant.
Utredning: Ultraljud; Enstaka cm till 40 cm ekogena partier på ulj som kan vara svåra att skilja från
endometriom. Flerrummiga, solida (ovarialcancerlik). Sällan ruptur.
Risk: Kan destruera ovariet på sikt varför dessa bör opereras.
Behandling: Bör opereras.

2.6 Cystadenom (neoplasi)
Typer: Serösa, mucinös och (endometroida+övriga). 40% är benigna men kan bli väldigt stora. Fylld
med vätska eller mer trögflytande innehåll.
Behandling: Kirurgi.

2.7 Differentialdiagnoser till benigna ovarial cystor
Skaftande myom: Utgående ifrån myometriet och ej ovarievävnad.
Paraovarial/peritonealcystor
Maligna cystor: Ålder på patient och storleken på cysta är större. Solida partier och flerrummiga med
septa. Finns ofta bilateralt och ger ofta ascites. Excresenser = utväxter/resistenser.
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Genitala infektioner
1. Anamnes
Sexualanamnes: Partner. Med vem och vilka. Vilken typ av sex.

2. Infektionsfokus
Vulva – vulvit:
- Agens: HPV, Herpes, Candida och Syfilis.
- Utredning: Inspektion (rodnad?), palpation (palpömhet?), provtagning och biopsi vid behov.
- Symtom: Kliande och svidande. Stort kliniskt spektrum.
Vagina – vaginit: Ovan nämnda + bakteriell vaginos samt trichomonoas.
- Agens: HPV, Candida, Herpes, Syfilis, BV (bakteriell vaginos) och Trichomonas.
- Status: Som ovan.
- Symtom: Flytning – bedöm konsistens, färg, doft, pH (ska vara surt) och wet smear med NaCl och
kaliumhydroxid.
Cervix – cervicit: Ovan nämnda + klamydia, gonorré.
- Agens: Patogener som i vagina.
o Bakteriella infektioner: Klamydia, Mycoplasma genitalis och gonorré.
- Symtom: Flytning, spottings, blödning vid samlag och djup samlagssmärta.
- Klinik: Rodnad, lättblödande, pus och ömhet.
Uterus – endometrit: Bakteriella infektioner som ovan + tarmbakterier.
- Agens: Klamydia, GC, MG, vaginalflora och tarmflora.
- Symtom: Molvärk, allmänpåverkan och purulent flytning/blödning.
- Klinik: Alltid prover (samma cervicit). Mikroskopi. Ömhet, allmänpåverkan med feber. NAAT för
STI – inte allmänodling. GBS och GAS. Lab (LPK och CRP).
Tubor – salpingit: Bakteriella infektioner.
- Agens: Alltid bakteriell infektion (STI prover!)
- Diagnos: Laparoskopiskt ses rodnad, ödematös tuba, pus, tunna adherenser. Ofta ömhet djupare
ned.
- Diff: Appendicit och divertikulit.
- Symtom: Vissa helt asymtomatiska. Graden av tubarskada relaterad till symtomduration.
Pyosalpinx (pus kvar i tubor) à Hydrosalpinx (tuborna är som säckar)

3. PID – Pelvic Inflammatory Disorder
Spridning till uterus, äggledare, ovarier och intilliggande organ.
Symtom: Generell ömhet vid bimanuell palpation, peritonitretning, purulent flytning, CRP-stegring
och feber.
Agens: 50% orsakas av STI. Riskfaktorer kan ge vägledning till agens.
Risker: Obehandlade PID kan leda till infertilitet, X, kroniska bäckensmärta och cancer
Behandling: Doxycyklin + Metronidazol

4. Tubo-Ovarial Abscess
Riskfaktorer: Spiral. Främst kvinnor som är 50+.
Symtom: Ömmande resistens. Sparsamma buksmärtor någon vecka före akut insjuknande med
kraftiga smärtor och feber.
Utredning: Ultraljud; en eller flera vätskefyllda hålrum med växlande ekogenicitet.
Behandling: Ev dränering. Oavsett kirurgisk behandling ska antibiotika ordineras.
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Cefotaxim 1g x 3 + infusion Metronidazol 1g x 1. Alternativt…
Infusion Piperacillin + Tazobaktam 4g x 3.

5. Extragenitala manifestation av STI
Adherenser: Om infektionen sprider sig i underlivet till omgivande organ.
Konjunktivit: Klamydia bla.
Proktit: Uteslut LGV – lymfogranuloma venereum.
Reaktiv artrit: GC framför allt.

6. Kondylom
Kan misstas för mollusker i vissa fall – leta då efter talgspets.
Agens: 30 olika HPV. 16 och 18 är de farligaste och ger majoriteten av cervixcaner. 80% av sexuellt
aktiva 50 åringar har haft HPV. HPV 6 och 11 är de vanligaste som orsakar kondylom.
Symtom: Ibland inga. Obehag, klåda, sveda, sprickor, samlagssmärta och psykosexuella symtom.
Behandling: Exspektans, lokalbehandling med podofyllotoxin (Wartec) på vårtor,
immunomodulerande (Aldara) i 6 mån eller kirurgi (laser, främst kryo och diatermi).
Profylax: Gardasil (HPV 6, 11, 16 och 18) och Cervarix (HPV 16 och 18). Skyddar 100% mot CIN2 och
3. Däremot beror 30% av cervixcancer på andra HPV-typer. Flickor i årskurs 5 eller 6 erbjuds
vaccinering.
Gardasil – HPV 6, 11, 16 och 18
Skyddar mot kondylom utöver cervixcancer

Cervarix – HPV 16 och 18
Skyddar mot högrisk.

7. Herpes
Agens: Genital herpes – 60 % herpes simplex typ 2. 40 % Herpes simplex typ 1.
Primär infektion – 60 % HSV-1 och Recidiverande infektion – HSV-2. En HSV-1 ger mycket lindrigare
symtom. HSV-2 på läppen ger därtill nästan inga recidiv.
Utredning: Diagnos med PCR – blåsskrap.
Behandling: Valaciklovir 500 mg 1x2 3-14 d. Profylax 1x1 Aciklovir 2 år om flera täta skov.
Shedding: Finns virus utan blåsor på slemhinnorna första året. Blir mindre därefter. Man smittar
alltså HSV-2 även om man inte har blåsor i början. Smittar ej vid långtidsbehandling.

8. Candida
Symtom: Flytning med utseende påminner om keso (tjocka, vita flytning) med rodnad, kliande och
sträva slemhinnor. Smittar sällan till män om mannen inte är immunosupprimerad. Vissa utvecklar
samlagssmärta. Flytning kan vara periodisk – i samband med menscykeln.
Agens: Candida Albicans främst.
Diagnos: Klinik, mikroskopi och odling. Ser ut som långa trådar (pseudohyfer) i mikroskopi.
Behandling: Enstaka lokalbehandlingar (Canesten, Pevaryl) alternativt po fluconazol 150 mg.
Hygienråd (!) – tvätta inte för mycket.
Diff: Lichen Planus, Kondylom, Atopiker har sköra slemhinnor och får oftare svamp i underlivet.

9. Syfilis
Primära sår gör inte ont. Kan sitta i munnen, genitalia eller ändtarmen. Sitter i några veckor och
övergår sedan till steg 2. Steg 3 är på nerver.
Agens: Treponema pallidium (spiroket)
Symtom: Primärschanker genitalt eller oralt (OÖM). Smittsam två första åren.
Diagnos: Serologi av blodprov. Kontakt med venerolog.
Prevalens: 389 fall 2017.
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10. Bartolinit
Inflammation i bakteriell infektion i Bartolinis körtlar
Agens: Ofta anaerober och E. coli. Kan dock alltid vara STI.
Symtom: Snabbt uppseglande svullnad i vulvans nedre del.
Behandling: Incision, spolning och dränering med pigtail. Ofta recidiv. Kapseln kan tas bort i lugnare
skede för att minska recidiv.

11. Bakteriell vaginos
Orsak: Imbalans i bakteriefloran. Normalt sett är slidan koloniserad av laktobaciller som håller
området surt och därmed skyddande mot bakterier. Vid bakteriell vaginos tar andra bakterier (främst
anaerober) över som orsakar frisättning av aminer (illaluktande). Förhöjt pH bidrar till denna process.
Symtom: Vit-gråaktig flytning som ofta luktar illa (fisk). Accentueras efter samlag och menstruation
– då pH ökar. Ibland sveda i introitus (slidöppning) – ej inflammation dock.
Klinik: Minst tre av följande tecken.
- Högt pH (>4,5) i slidsekretet.
- Tunn, homogen ofta bubblig/skummig flytning.
- Positivt kaliumhydroxidtest: Snifftest med KOH (kaliumhydroxid) som höjer pH-värdet.
- Clueceller (epitelceller fyllda med bakterier) i wet smear, få laktobaciller (ska vara massor
egentligen).
Agens: Högre halter av olika anaerober, Gardnerella vaginalis, mykoplasma och mobiluncus.
Behandling: Lokalbehandling med antibiotikainnehållande preparat som Dalacinkräm/vagitorium
(klindamycin) (Ex Dalacin vag i 3 d) eller Zidovalgel (Metronidazol). Dekvalinium (Donaxyl) är ett
antiseptiskt preparat med likvärdig effekt och ingen risk för resistensutveckling. Tidigare gavs po
Flagyl.
Komplikationer: Stiger inte uppåt men om cervixbarriären bryts av ex spiralinsättning kan det sprida
sig och ger endometrit. Ökad risk för prematur förlossning och risken för intraabdominella
infektioner vid kirurgi.
Uppföljning: Stor recidivrisk. Kan behövas flera behandlingsomgångar. I vissa fall ökar
spiralanvändning risken för återkommande besvär.

12. Trichomonas
Agens: Trichomonas vaginalis – anaerob flagellat. Smittar sexuellt.
Symtom: Illaluktande/grönaktiga flytningar, blödningar, något mer klåda
och sveda.
Diagnos: Mikroskopi och ordning
Behandling: 2 mg Flagyl engångsdos – ge partnerbehandling.

13. Klamydia
Vanligaste bakteriell STI – 90 miljoner per år. 33’754 i Sverige 2017.
Symtom: 70-80% har inga symtom. Miktionssveda, blödningar, cervicit, endometrit, salpingit, PID
och tuboovarialabscess.
Andra symtom: Perihepatit, periappendicit, proktit, konjunktivit, bartonlinit och reaktiv artrit
Diagnos: NAAT (Nucelin Acid Amplifying Test) – Cervix eller vaginalvägg + ev förstaportionsurin. Ej
enbart urinprov på kvinnor! Övriga lokaler beroende på anamnes – rektalprov och ögon. Barn kan
smittas vid födsel och kan få konjunktivit och pneumoni.
Behandling: Doxycyklin (Doxyferm) 200 mg x 1 första dagen sedan 100 mg i 8 dagar. Vid
uppåtstigande infektion Doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 10 d.
Komplikationer: Ektopisk graviditet främst. Senkomplikationer i form av kroniska buksmärtor och
reaktiv artrit utöver X.
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14. Gonorré
Agens: Neisseria gonorrhoeae – gramnegativ diplokock.
Prevalens: Stiger allt mer. Främst i gruppen MSM. 2’531 fall i Sverige.
Symtom: 40-50% av kvinnor har inga symtom. Symtom såsom vid klamydiainfektion men kan ge
septisk artrit och svalginfektion.
Utredning: Sker hos venerolog. NAATs vid screening. Odling ifrån lokaler baserat på anamnes. Stor
antibiotikaresistens! – Viktigt att venereolog kontaktas.
Behandling: Förstahandsbehandling injektion Ceftriaxon med Lidokain im engångsdos.

15. Mycoplasma genitalis
Symtom: Liknar klamydiainfektion; uretrit, cervicit, endometrit, salpingit, PID, konjunktivit, reaktiv
artrit. Infertilitet?
Diagnos: NAAT pinne ifrån vagina/cervix i förstaportionsurin vid symtom samt partnersprov.
Behandling: Azitromycin 250 mg – 2st dag 1 – 1 st i 4 dagar. Resistensutveckling finns varför
kontrollprov tas efter 4 veckor. Om resistens till venerolog.

16. STI under smittskyddslagen
Smittor som ingår: HIV, HBV, klamydia, gonorré och syfilis.
Syftet: Ska skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Ska förhindra komplikationer och
vara ett skydd och stöd från samhällets sida. Tydliggöra rättigheter och skyldigheter. Öka
kunskapen om STI och erbjuda stöd och råd.
Behandlande läkares skyldighet:
- Kostnadsfri undersökning och provtagning
- Kostnadsfri behandling – ange på recept ”kostnadsfritt enligt SML”
- Vid misstanke om infektion behandla innan provsvar.
- Informera om infektion och smittsamhet och skyldighet att hindra smittspridning,
rekommenderar avhållsamhet eller kondom.
- Erbjuda fast partner behandling efter provtagning
- Smittskyddsanmäla
- Smittspårning.
Kondomanvändning 2016: 38 % vid ny partner, 25 % tycker det är okomplicerat.

Antikonception
Barriärmetoder: Spermien kommer inte fram
Hormonella metoder:
- Lågdoserade gestagena metoder (spermien kommer inte fram)
- Mellan- och högdoserade gestagena metoder (ingen ägglossning)
- Kombinerade metoder (ingen ägglossning)
Intrauterina metoder: Spermien kommer inte fram
Sterilisering: Spermien kommer inte fram
Cykelmetoder: Ägg och spermie finns aldrig på plats samtidigt.
Hormonella antikonceptionsmetoder:
- Kortverkande: P-piller, p-plåster, p-ring, p-spruta och barriärmetoder.
- Långverkande: Implantat, intrauterina metoder.
- Permanenta: Manlig och kvinnlig sterilisering.
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1. Preventivmetoder utan systematiska hormoner
1.1 Cykelmetoder
Mäta temperaturen: Temperaturstegring 0,1-0,2 grader EFTER ägglossning (funkar endast vid
regelbunden mens)
Säkra perioder (räkna dagar): Ägglossning inträffar 12-14 d innan mensens första dag. (regelbunden=
Billingmetoden (NFP): Sekret från insidan av inre blygdläpparna. När man får ägglossning DEN HÄR
MÅNADEN. En tunn trådsträng på 10 cm är MAX FERTILITET. De andra planerar för den nästa
månaden.
Ägglossningsstickor: Fungerar endast vid regelbunden mens/dyr annars. Säger endast när denna
månaden
P-dator: Bygger på 1,2 eller 3 eller kombinationer. Spermier lever 5-6 dygn! Osäkert.

1.2 Barriärmetoder
Manlig kondom: Sätts på innan penetration. Hålla runt penisroten när man drar ut.
Kvinnlig kondom (Femidom): Minimal marknad i Sverige. Viss betydelse i Afrika bland arbetare.
Pessar: Viktigt at sätta in rätt. Med spermiedödande medel.
Fem cap: Cervixpessar i silikon – är dock mindre säker än pessar. Svårare att använda. 40% har ej koll
på att den sitter rätt.

1.3 Sterilisering
Lagen: Över 25 åå. Måste skriva på bekräftelse om erhållen info, om att det är ett permanent
ingrepp, info om andra preventivmetoder och kurator vid behov.
Manlig: Vas deferens delas bilateralt i lokal bedövning.
Kvinnlig: Världens vanligaste antikonception – Kina och Indien ökar detta. Indien betalar till och med
för att sterilisera sig. Sker laparoskopiskt. Via laparotomi (ex i samband med sectio). Hysteroskopiska
metoden är tillbakadragen tillfälligt i hela världen.
- Laparaskopiskt: Sterilisera rätt struktur – lägg dig nära uterushörnet – bränn – klipp – ligera –
sätt clips
Undvik detta precis efter födsel/fortsatt amning.

1.4 Kopparspiraler
Påverkar sekret i cervix, uterus och tuba. Är spermatotoxiskt. Mängden koppararea är viktigt! –
avgör koncentrationen. Cu hämmar spermiemotiliteten och är spermatoxiskt. Cu är även
embryotoxiskt. Förhindrar implantation pga inflammation i endometriet. HORMONFRITT.
Främsta verkningsmekanismen är förhindrande av fertilisering!! Minskar risken för cancer.
Problem: Inflammation i uterus! à Ökar blodförlusten under mensen 50-75%. Kan förhindras med
NSAID (antiinflammatoriskt) och Cyklokapron. Ökad menssmärta.

1.5 Hormonspiral
Utsöndrar levonorgestrel lokalt i endometriet som blir tunt. Cervixsekret blir hårt och
ogenomträngligt. Levonorgestrel hämmar spermiemotiliteten – är ett högpotent gestagen och
kräver låg dos. Minskar blödningsmängd med upp till 90%! 25-40% av kvinnor blir amenorrena (fler
upplever sig med Jaydess ca 10% i studier, med Kyleena ca 17%).
Hämmar ej ovulation som regel! – mindre dos kommer ut i cirkulationen – hos äldre kan det ge en
hämning av ovulationen men EJ hos yngre kvinnor. Man kan ha den väldigt länge och den gör att man
inte blöder à Populärast bland kvinnor och har högst fortsatt användning. Tar man ut spiralen kan
man i princip bli gravid dagen efter. Anses lika säkra som sterilisering.
Spiral fungerar för alla åldersgrupper och även nullipara. Mycket säker metod och bra för kvinnor
med hög risk för graviditet. Ökar INTE risken för ektopisk graviditet – av de få som blir gravida är dock
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andelen ektopiska grav högre jämfört med om inget preventivmedel. Infektion vid spiral är ovanligt.
Liten ökad risk upp till 3 v efter insättning. Dagens spiraler är mycket olika the Dalcon Shield som gav
upphov till infektioner på 60-talet. Vid eventuell graviditet ska spiralen dras OMGÅENDE och
ektopisk graviditet uteslutas.

2. Hormonella antikonceptionsmetoder
Ägget producerar östrogen. Vid ovulation blir östrogennivå för hög à LH peak à Ägglossning.
Äggblåsan blir en gulkropp som producerar progesteron och östrogen. Gulkroppen väntar på
placentan för att fortsätta leva. Kommer inte placenta så dör gulkroppen à Snabb minskning av
östrogen och progesteron. à Hormonbrist à Nytt ägg bildas för att öka produktion (ny cykel).
Förlänga cykeln efter att gulkroppen dött = Grunden för preventiva hormonella metoder.

2.1 Systematiska lågdoserande gestagena metoder
Måste tas varje dag och får inte går längre än 27 h till nästa dos. Verkar på slempropp som blir hård
och ogenomtränglig. Luckras upp snabbt. Finns som piller.
Påverkar: Cervixsekret + Endometriepåverkan + Ovulationspåverkan
Viktigt att inte låta gestagennivån sjunka för lågt à Viktigt ta pillret exakt samma tid varje dag –
endast 3 timmars glömskemarginal.

2.2 Mellandoserande gestagena metoder
Verkar ovulationshämmande – god säkerhet vid compliance. Finns kort- och långverkande:
- Kortverkande: P-piller. Varje dag (12 h glömskemarginal)
- Långverkande: Implantat. Nexplanon (i armen) i 3 år. I världen finns Jadelle för 5 år. Hög nöjdhet
med dessa i världen. Båda sätts in i armen med lokalbedövning.

2.3 Högdoserande gestagena metod
P-spruta (Depo-Provera): Inhiberar ovulation.
- Tas var 3:de månad, im.
- Ovulation kan ta ett tag att komma tillbaka
- Påverkar bentätheten pga suppression av östrogen och östrogenreceptorer!
- Ej till kvinnor under 23 år eftersom peak bone mass måste inträffa först.

2.4 Kombinerade metoder
Innehåller: Östrogen och Gestagen.
Former: P-piller, P-ring, P-plåster och P-sprutor.
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Gestagen hämmar ägglossningen. Östrogen à Ökat uttryck av PG receptorer à Bättre effekt av
gestagen. Östrogen hämmar även utvecklingen av dominant follikel à Minskad risk för funktionell
cysta.
VTE: Ökar av P-piller. Högst risk första året med p-piller. Risken ökar om man gör uppehåll i sin ppiller användning. Gestagena metoder påverkar EJ risken för VTE. Däremot så förekommer VTE
ungefär lika ofta som för gravida. Dock är det en VÄLDIG spridning pga att VTE är sjukt ovanligt. 120/10’000 för p-piller användning. Högre risk att dö i trafikolycka än VTE pga p-piller.
Kvinnor med risk för VTE ska INTE ha kombinerade p-piller:
- Absolut kontraindikation: Koagulationsrubbningar, SLE, CVD, hjärtsvikt, IBD, PV, malignitet.
Tidigare VTE. VTE hos syskon
eller nära släktinga. Migrän
med aura.
- Relativ kontraindikation:
Övervikt, rökning och ålder.
Vid kirurgi och immobilisering ska
kombinerade metoder ej påbörjas
– de kvinnor som står på
kombinerade metoder bör ges
trombosprofylax (LMWH).
Varför östrogentillägg?: Ett viktigt
hormon för skelett, hjärna, ögon,
tänder, blodkärl, cirkulation, bröst,
colon och urogenitala slemhinnor.

2.5 Olika effekt av gestagener beroende på koncentrationen i blodet

Androgeneffekt à Acne, hirsutism, ”dålig” lipidbalans.
Anti-androgeneffekt à Minskad acne, hirsutism, sexlust (?) och bättre lipidbalans.
Stimulerar mineral-kortikoid à Svullnad, natriumretention, högre blodtryck.
Anti-mineral-kortikoid effekt à Natrium- och vätskeförlust, kaliumretention och sänkt blodtryck.
Koncentrationen gestagen i blodet: Hög koncentration ger antiandrogeneffekt.
Finns alltså olika gestagener med olika effekt på androgenreceptorer:
- Antiandrogena (hög dos gestagen): Diane (acnemedel i Sverige! Men P-piller), Yasmin, Desolet
- Androgen verkan (låg dos gestagen): Nevoletta (höjer SHBG à Sänkt mängd fritt testosteronà
minskad risk för acne). Trionetta.

2.5 Biverkningar av hormonella preventivmedel
Östrogena biverkningar:
- Ökad vikt och svullnadskänsla (pga vätskeretention): Många studier tyder INTE på detta.
- Illamående (ingen större skillnad ifrån placebo dock).
- Pigmentering (chloasma, melasma)
- Flytning (ej vanligt)
Progesteron biverkningar (ofta androgen):
- Ökad aptit och viktuppgång.
- Amenorré och oligomenorré
- Acne - Alla kombinerade metoder MINSKAR.
- Torrhet – Ögon, mun, vagina pga antiöstrogen effekt.
- Trötthet och depression – Se upp med PMS-patienter.
- Minskad sexlust - Lust, upphetsning och njutning föll signifikant jämfört med placebo men
sänkningen var inte alls relevant (LITEN)
Halveringstiden på gestagen har betydelse för effekten. Högre halveringstiden desto bättre.
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Måste man blöda en gång i månaden?
Uppehåll av behandling gör att kvinnor mår sämre för att man tror att det är bra att blöda en gång i
månaden! Bästa är att använda behandling kontinuerligt fram till man får en blödning. Då gör man
ett uppehåll på FYRA DAGAR. Oavsett p-piller och kombination. Receptorerna måste hinna
återhämta sig. Man ska INTE göra uppehåll för att framkalla blödning. Vissa blöder med flera veckors
mellanrum. Vissa blöder inte alls.
Preparat: Enligt läkemedelsverket ska levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron väljas. DOCK så
ska kvinnan önskemål prioriteras à Möjlighet att välja vad som helst.
Administrationssätt påverkar: Lägre risk för småblödning med p-ring.

3. Positivt hälsoeffekter av hormonella antikonceptionsmedel
Minskad risk för blödning och mensvärk. Första P-pillret var medel mot svåra mensbesvär.
Minskade besvär med benigna cystor.
Minskad risk för cancer: Ovariecancer (kombinerat à 50 % minskning), endometriecancer (komb à
50% minskning), fibrom, coloncancer och minskad blödningsrisk om myom
Minskad risk för acne: Av alla kombinerade metoder.
Minskad risk för PMDD (premenstruell dysforisk syndrom): DRSP innehållande p-piller.
Mindre blödning: Minskad järnbristanemi hos kvinnor i samhället. Ca 25% av kvinnor har tomma
järnförråd. Mensblödning är största orsaken till järnbristanemi.

4. Sammanfattning - hormonell antikonception
-

Kombinerade metoder är säkra.
Risken för VTE vid kombinerade metod med olika gestagener är oklart
Biverkningsprofilen beror på balansen mellan östrogen och gestagen samt gestagenets profil.
Kombinerade metod har flera kortsiktiga hälsofördelar såsom minskad blödning och mensvärk.
Kombinerade metoder har flera långsiktiga hälsofördelar såsom minskad cancerrisk.

5. Preventivmedelsrådgivning
I rådgivningssituationen är det förutom hälsoanamnesen viktigt att penetrera:
- Oplanerad graviditet: Vad händer då? Ingen fara? Ska göra abort?
- Tidsaspekt: När vill kvinnan ha barn?
- Hur ofta: När/hur ofta finns behov?
- Förväntningar: Blöda? Inte blöda? Acne? Cystor?
- Rutiner/Komma ihåg: Svårt med dagliga rutiner? Stökig livssituation?
- Positiva hälsoeffekter: Minskad acne?
- Kontraindikationer för östrogen
- Kontrollera blodtryck innan insättning.

Akutpreventivmedel
Acute contraception = AC
PostCoital Anticonception = PCA
Definition: En metod som används EFTER oskyddat samlag för att FÖRHINDRA UPPKOMSTEN av
oönskad graviditet.
Risken för befruktning ökar dagarna innan ägglossning och är som högst dagen innan. Risken för
befruktning minskar hastigt de 24 efterföljande timmarna efter ägglossning.
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1. Effektivitet
Effektiviteten beror på metoden, dosen, intervallet mellan samlag och intervention samt risken för
graviditet vid tidpunkten. Effekten för EC jämfört med ingen åtgärd alls varierar mellan olika
material mellan 57 och 95%.

2. Metoder för akutpreventivmedel
Från effektivaste till minst effektiv:
1. Cu-IUD (kopparspiral): Säkert, effektivt (99%) men invasivt.
2. PRMs (progresteronreceptormodulator): Enstaka dos mifepristone ≥10 mg i Kina och EllaOne 30
mg (Ulipristal Acetat [UPA]) i Sverige bla.
3. LNG (Levonorgestrel): 1,5 mg enstaka dos (Norlevo, Plan-B mfl)
4. Yuzpe: Metod som innefattar etinylestradiol (EE) 100 mikrog + LNG 0,5 mg vilket upprepas efter
12 h.

2.1 Levonorgestrel - Norlevo, Plan-B

1,5 mg LNG (Postinor/Norlevo). Har inga kontraindikationer. Upprepad behandling under samma
cykel kan ges men detta kan ge risk för blödningsrubbningar och är mindre effektivt än vanliga ppiller. Är receptfritt i många länder. Kan användas ≤72 h efter oskyddat samlag.

2.2 PRM - ellaOne

Kan användas inom 120 timmar (5 dagar!). Ulipristal Acetat (UPA) är besläktat med mifegyne
(Mifepriston). Agerar som modulator på progesteron receptorn (en PRM).
Fungerar efter att LH börjat stiga och om det ges innan LH-peak. Receptfritt inom EU sedan 2014.
Interaktion: Eftersom UPA påverkar progesteronreceptorn delvis som en antagonist och gestagener
är agonister rekommenderas:
- LNG vid misslyckad p-pilleranvändning
- P-piller inte ska påbörjas förrän 1 vecka efter UPA
Detta eftersom både effektiviteten av UPA och p-piller försämras om båda ges samtidigt.

2.3 Kopparspiral

Är en mycket effektiv metod. Är en så kallad LARC (Long Acting Reversible Method) då den är
effektiv upp till 120 h postcoitalt. Ingen ökad risk för biverkningar eller utstötning jämför med
”vanlig” insättning. Kräver tränad insättare.
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Verkningsmekanism: Hämning av endometriet/implantation. Har embryotoxisk och spermietoxisk
effekt pga koppareffekten. OBS vanlig antikonception baseras i huvudsak på spermietoxicitet – som
EC-metod vill man åt den embryotoxiska effekten.
Kontraindikationer: Svår menssmärta och mycket blödningar.

Sammanfattning och rekommendation
-

EC ska erbjudas oavsett tid i menscykeln.
EllaOne är den mest effektiva och ska
användas om möjlighet finns.
Ju tidigare desto bättre! Upp till 120 h för
vissa EC.
Finns inga direkta kontraindikationer;
möjligen redan graviditet och allergi.
EC påverkar EJ risken för STI eller extrauterin
graviditet.
Cu-IUD är mest effektiv.

Inducerad abort
1. Globala perspektivet
100 miljoner samlag sker per dag och av dessa får/blir:
- 1 miljoner kvinnor blir gravida
- 900 000 behandlingsbara STI uppkommer.
- 150 000 inducerade aborter – 60 000 riskfyllda (”unsafe”) aborter.
- 1200 kvinnor dör i komplikationer till graviditet – 25-50 % av dessa är orsakade av riskfyllda
aborter.
Ett av milleniemålen är att minska mödradödligheten med ¾.
Globalt sett ses också att länder med liberala abortlagar har FÄRRE aborter. Detta kan även förklaras
av att länder med god tillgång till antikonception har lägre antal aborter.

2. Svensk historik
1200-talet: Västgötalagen - Dödsstraff för fosterfördrivning.
1734: Dödsstraff för fosterfördrivning och spöstraff för den som medverkar.
1860: 6 års straffarbete för fosterfördrivning.
1921: 6 mån – 2 år fängelse för abort.
1938: Den första abortlagen kommer – abort kriminellt med undantag för:
- Medicinsk indikation
- Humanitär indikation
- Eugenisk indikation
- Socialmedicinsk (1946)
- Fosterskadaindikation (1963)
1975: Vår nuvarande abortlag.
Skedde en stadig ökning av antalet aborter sedan 60-talet. Antalet peakade 1975 för att sedan ligga
på en relativt stabil nivå på ca 30-40 000 per år.
Den nuvarande abortlagstiftningen har ett begränsat inflytande på antalet aborter. Den har dock
stort inflytande på hur aborterna genomförs och under vilka förhållande. Detta har även lett till stort
inflytande på kvinnors hälsa. En liberal abortlag är en förutsättning för utveckling av säkra
abortmetoder. Majoriteten (93%) sker innan vecka 11.

2.1 Abort efter vecka 18

Sker abort efter v 18 krävs ansökning hos Socialstyrelsen. Ska då finnas särskild indikation. Ska
därtill finnas kuratorsutlåtande och medicinskt utlåtande. Aborten ska utföras av gynekolog. Även
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icke-svensk medborgare kan få abortbehandling i Sverige. Kuratorskontakt är en rättighet för
kvinnan. Måste utföras utan fördröjning vid varje kvinnoklinik. Är obligatoriskt vid ST-utbildning.
Finns ingen övre gräns för abort men enligt rådande praxis säger man vecka 21+6.

3. Abortmetoder
Val av abortmetod beror på graviditetslängd och önskemål ifrån patienten:
- Kirurgisk abort: 7-13 veckor.
- Tidig medicinsk abort: v 9+0. Sker även till och med v 9-12+0 på vissa kliniker.
- Andra trimester medicinsk abort: Från och med v 12+0 och framåt.

3.1 Kirurgisk abort – Vacuum aspiration (VA/MVA)
1. Inleds med priming mha prostaglandinanalog eller mifegyne.
Vanligaste: 0,4 mg Cytotec vaginalt 3 h innan VA – kan även ges sublingualt eller per oralt.
Mjukar upp cervix inför kirurgin.
Alternativt: Mifegyne 200 mg 24-48 h innan VA vilket är mest effektivt.
Alternativt – osmotisk dilation: Laminaria, lamicel etc.
2. Operationen sker sedan under generell anestesi eller PCB (paracervikalblockad).
3. Mekanisk dilation till 9-11 mm mha Hegar stift.
4. Vacuumaspiration av fostret vilket är enda metoden.
Sedan kan resultatet undersökas med ultraljud. Därefter kan insättning av spiral eller p-stav erbjudas.
Information och erbjudande av uppföljning.
Komplikationer till kirurgisk abort: Blödning (2-4%), infektion (2-5%) och mekanisk skada (0,5-1%).
- Missedabortion, perforation av uterus, ofullständig abort.
Handläggning vid mekanisk skada:
- Cervikal laceration (0,1-0,35%): Exspektans och stygn.
- Perforation med Hegar stift: Exspektans och medicinsk abort.
- Perforation med vacuum kuretten: Laparoskopi/laparotomi.

3.2 Medicinsk abort

Historisk utveckling av medicinsk abort:
- 70-talet: Prostaglandin-analoger (PG) användes. Dessa var väldigt effektiva men gav mycket
biverkningar.
- 80-talet: Mifepristone (RU 486). Var effektiva i 60-80% av fallen.
- 1985: Mifepriston ökar uteruskänsligheten – särskilt i kombination med PG.
à Medicinsk abort utförs nu med Mifepriston (prostaglandinhämmare) följt av prostaglandin. I
länder utan tillgång till mifepriston utförs medicinska aborter med endas prostaglandin – då i högre
doser vilket innebär mer biverkningar. Återstår fortfarande forskning angående optimal
mifepristone-dos, optimal PG-typ/dos/administration och graviditetslängds-effektivitet.
Medicinsk abort – rekommenderat upp till vecka 9+0. – regim enligt WHO:
- Mifepriston 200 mg + (24-48 h senare) Misoprostol 800 mg vaginalt
- + 400 mg oralt om ej abort inom 3-4 h.
Medicinsk abort sker via abortmottagning. Finns då även telefonrådgivning.
- Dag 1: Mifegyne (Mifepriston = Progesteronhämmare) 200 mg (1 tablett) sväljes på
mottagningen.
- Dag 2 eller 3: Cytotec 800 mg (prostaglandin - 4 tabletter) vaginalt (+ ev 2 tabletter po).
Hembehandling eller observation under ca 4 h. Viktigt även med adekvat smärtbehandling.
Uppföljning: Återbesök efter ca 2-3 veckor. Kontroll med u-hCG (låg känslighet dock) eller ultraljud.
Kvinnan kan själv även testa med gravtest.
Effektivitet: 49% aborterar inom 4 h efter PG. 95% inom 8 h. 3-5% aborterar först efter mifepristone
(fler ju längre man väntar). Ca 0,3-0,5% får en fortsatt graviditet.
Blödning: Blödningsmängd median 75,5 ml – blödningsmedel 14 dagar jämfört med 9 dagar för VA.
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Kontraindikationer: Överkänslighet mot misoprostol/mifepriston, koagulationsrubbning, kronisk
binjurebarkssvikt eller långtidsbehandling med kortikosteroider, porfyri och ektopisk graviditet.
- Mifepriston: Ej teratogent. Kan ges till ammande kvinnor också.
- Misoprostol: Inte helt klart med fosterskador. Kan ges till ammande kvinnor.
Acceptans av patienten – medicinsk eller kirurgisk abort:
- Medicinsk: Ej anestesi/kirurgi, mer ”naturlig” metod. Kan göras tidigt.
- Kirurgisk: ”Inte medveten”. Snabbt.
60-90% väljer medicinsk abort. Kirurgi har ökad risk för infektion, skada och riklig blödning.

3.3 Medicinsk abort i andra trimestern

Mifepristone 200 mg, efter 36-48 h ges:
- Vaginal misoprostol 800 mg följt av
- 400 mg po var tredje timma till max 4 doser.
Median induktionstid till abort – ca 6,5 h.

3.4 Smärtlindring vid abort

Profylax: T. Diklofenak 100 mg 30 min innan kirurgisk abort eller vid PG intaget vid medicinsk. 1 gram
Paracetamol vid samma tidpunkt.
Vid behov: Tramadol, morfin, PCB, vetekudde, akupunktur, TENS.

3.5 Efter abort

Ovulation kan ske inom 10 d oavsett abortmetod. Hormonell antikonception bör startas samma dag
som aborten. Vid kirurgisk abort ska mycket till för att man inte ska välja en långverkande metod.
IUD/IUS (spiral) Sätts in vid kirurgisk abort eller på återbesök efter medicinsk abort gärna redan efter
1 vecka.
P-stav sätts in vid kirurgisk abort och vid mifepristoneintag vid medicinsk abort före v 9 – annars vid
komplett abort.

Introduktion obstetrik och gynekologi
Fram till v21+6 så tillhör de gravida gynekologi – v22 och senare tillhör man obstetrik.

1. Gynekologiska anamnesen
- Besöksorsak
- Socialt: Sexuellt förhållande, aktiv eller ej. Fast partner? Ny? Tillfällig? Flera? Hetero?
- Hereditet: Bröst- eller gynekologisk cancer? Tromboembolisk sjukdom? CVD?
- Tidigare sjukdomar och operationer: Även icke gynekologisk.
- Aktuella läkemedel/allergier
- Gynekologiskt
Menstruationsfunktion
- Aktuellt
28/5: 28 dagars cykel och
Möjligt att pat kan vara gravid?
5 blödningsdagar

1.1 Gynekologiskt
-

-

Tidigare graviditet: Antal födda barn? Antal förlossning? Antal spontana och inducerade aborter?
Tidigare kejsarsnitt? Extrauterin graviditet (X) – vilken sida och vilken behandling (medicinsk eller
operation)?
Antal förlossningar: PN (partus normalis). Akut eller elektivt kejsarsnitt? Gestitationsålder –
prematurt eller fullgången (grav-vecka)? Årtal? Komplikation hos mor eller barn.
Menstruationsfunktioner: Menopaus (1 år utan mens)? Menarche? SM (sista mensen)?
Cykellängd, antal blödningsdagar? Regelbundet? Mängd? Dysmennorré (mensvärk)? Amenorré?
Oligomenorré? PMDS/PMS (regelbunden nedstämdhet)?
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Preventivmetoder: Typ av preventivmetoder? Ta alltid hCG ändå – vid spiral kan man ha X.
Kontraindikationer till P-piller trots att pat redan står på det. Dålig compliance?
Andra gynekologiska sjukdomar: Tidigare eller nuvarande gynekologisk sjukdom? Endometrios?
PCOS? Cystor? Myom? Prolaps? STI? Tidigare op? Kondylom? Genital herpes? Senaste smear?
Urinvägar; upprepade UVI och/eller inkontinens?

1.2 Aktuellt

Blödning: Mängd och utseende? Menorrhagi? Koagler? Färskt rött, brunt tidigare i förhållande till
menscykeln? Metrorrhagi, premenstruell stänkblödning, mellanblödning (smear sist?)?
Kontaktblödning (efter samlag)? Blodtillblandad flytning? Graviditet?
Utebliven blödning: Primär/sekundär amenorré? Graviditet? Menopaus? Anorexi? Obesitas?
Ortorexi (träning)?
Buksmärta: Lokalisation, typ? Utbredning, migration, intensitet, när i menscykeln, rörelserelaterad?
Relaterad till födointag? Tarm- och urinvägssymtom? Associerade symtom? Infektionssymtom?
Trauma, misshandel, våldtäkt?
Flytning: Utseende, konsistens, mängd, lukt?
Underlivsbesvär: Klåda, sveda, eksem? Oskyddat samlag? Ny partner? Hygien?

2. Gynekologisk undersökning
Status: AT. Lymfkörtlar + mammae. BT och cor+pulm. Buk. Gynekologisk undersökning (vulva, vagina,
portio = VVP) och inre undersökning. Vaginalt ultraljud.
Ev koloskopi, cytologprov, klamydia/gonorréprov (mycoplasma), u-hCG, u-sticka, Hb, CRP och s-hCG.
Wet smear (hyfer och/eller clue celler [epitelceller med bakterieceller på sig]).
Bedömning + Åtgärd + Planering

3. Obstetrisk anamnes
Tidigare graviditeter: Antal och komplikationer? Kejsarsnitt?
Hereditet: Tex diabetes? VTE? Risk för detta kan drabba patienten under graviditet.
Tidigare förlossningar: PN, VE (Vakuum extraktion; sugklocka), prematur, överburenhet, induktion,
komplikationer, bristning etc
Nuvarande graviditet: Normal eller riskfaktorer eller komplikationer?
Spontan eller assisterad befruktning
Fosterdiagnostik: Önskas sådan, resultat av redan utförd?

4. Bedömning av obstetrisk patient
Graviditetslängd: Vilken vecka.
Normal graviditet: Normala kontroller?
Tillväxt: SF mått (symfys-fundus-mått – från högst punkten av uterus till symfysen)? Tillväxtmätning?
IUGR (intrauterin tillväxthämning)? Stort SF-mått kan bero på duplex, myom, felräkning etc.
Fostrets bjudning: Säte, huvudläge? Inte viktigt tidigt i graviditeten.
Vattenavgång: Fostervattenmängd? Färg? Feber? Värkar?
Station av FFD (föregående fosterdel): Fixerad, ruckbar, rörlig. Ovan/nedom spine – nedom spine så
försöker man med VE.
VU: Cervix öppningsgrad/längd? Från 3 cm lång utplånas cervix och öppnas.

5. Fosterövervakning under förlossning
-

CTG
YP: Yttre palpation av lokalisation och rörelse av fostret.
Auskultation med tratt eller doppler: Sällan tratt av läkare. Skalpblodprovstagning: pH men
främst laktat.
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5.1 CTG – Cardiotokografi
Den mest använda fosterövervakningsmetoden i
världen.
Fostrets hjärtfrekvens (kardio) och uterus
värkaktivitet (toko) registreras (grafi)
tillsammans. Diagnosticerar hotande eller
manifest hypoxi hos fostret för att i tid kunna
avvärja att fostret tar skada men även för att
identifiera värkrubbningar. Normalt CTG
bekräftar god syresättning av fostret men patologiskt CTG innebär inte säkert asfyxi.
Tolkning:
1. Basalfrekvens: Bedöms efter minst 10 min. Den genomsnittliga hjärtfrekvensen när
accelerationer och deccelationer inte är inräknade. 110-160 slag/min är normalt.
2. Variabilitet: Samma sak som bandbredd. Normalt 5-25 spm. Normalt med inaktivitet = minskad
variabilitet i upp till 40 min under pågående förlossning (tex då barnet sover).
3. Accelerationer (hjärtaktivitet uppåt): Frekvensuppgång från basallinjen med minst 15 slag/min
under minst 15 sek. Förekomst av accelerationer betyder ett väl syresatt foster. Är ett bra
tecken.
4. Deccelerationer (Hjärtaktivitet nedåt – får finnas) – ska helst inte ses alls innan värken har
kommit igång:
- Uniforma: Tidiga (huvudkompression) och sena (hypoxi) i relation till värken. Deccelerationer
innebär att man har lägst frekvens under värkens peak. Den sena börjar deccelerationer då
värken har sin peak – syresättningen blir inte tillräckligt bra under värken alltså. Enstaka sena
uniform är normalt – däremot är upprepade sena deacelerationer farligt.
- Variabla: Okomplicerade (kraftig nedgång och sedan direkt uppåt. <60 sek) och komplicerade
(hypoxi.). Komplicerade har längre duration (>60 sek).
Variabla decelerationer; ex vid passage av spinae, vid utdrivning, vanligt med
deflektionslägen (huvudet ej böjt) och navelsträngskompression (!).
5. Kontraktioner: Normalt CTG har
≤5 värkar/10 min. Bricanyl kan ta
ned frekvensen. Oxytocindropp
som är kopplat kan behövas
sänkas om frekvensen går över
det normala.

5.2 Fetalt skalpblodprov

Pre-acidos = Laktat 4,2-4,8
- Åtgärd: Om
avvikande/patologiskt CTG tas
nytt prov om 15-30 min.
Tokolys? Förlossning?
Acidos = laktat >4,8
- Åtgärd: Tokolys (avstannat
värkarbete)? Förlossning
(sugklocka eller akut snitt)?
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Blödningsrubbningar
Ägglossning sker pga LH-peaken. Vid
akutkonceptionsmedel riktar man ofta in sig på
LH-pekaen och försöker flytta fram den. Man
kan även kapa LH-peaken för detta ändamål.
- RBM: Riklig mensblödning. Riklig
regelbunden blödning >80 ml (40 ml
normalgräns).
- Hypomenorré: Sparsam regelbunden
blödning.
- Oligomenorré: Långa intervall
- Metrorragi: Acyklisk blödning
- Menometrorragi: Riklig, oregelbunden
blödning.

1. Anovulatorisk blödning
Blödning hos den yngre kvinnan och
menopausala kvinnan. Vanligaste 9-16 år (12 år i
median) för menarché. Håller vanligtvis på ett år
ungefär.
Anamnes: Menarché? Perimenopausal? SM?
Metorragi? Dysmenorré? Graviditet? Trauma?
Försök även att hålla samtal även utan anhöriga.
Utredning: u-hCG. Blodstatus (anemi). STI-prover. Järnprover. Vaginalundersökning inte nödvändigt
vid typfall hos ung kvinna – ska dock genomföras om misstanke om övergrepp eller att
graviditet/missfall/X ej uteslutits med hCG.
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Patofysiologi: Pga en imbalans. PG decidualiserar endometriet och mognar den. Östrogen är det som
stimulerar endometriet. Ägglossning sätter igång progesteronproduktionen. Avsaknaden av
progesteron à Långvariga och rikliga blödningar.
Behandling: Syntetiska progesteron (cykliskt gestagen) 5 mg 2 ggr/d i 10 dagar.
- Medroxiprogesteron (Provera) eller Noretisteron (Primolut-Nor) – stöter av slemhinnan.
- Kontraindikation: Migrän med aura. VTE hos förstagradssläkting eller en själv. Egen bröstcancer.
Akut behandling vid blödning: Cyklokapron – fibrinolytiskt läkemedel som kan ge i stora mängder.
Långsiktig behandling: P-piller eller hormonspiral om patienten accepterar. Järntabletter om
järnbrist. Undvik hormonellt fria intervall med sockerpiller. Finns ingen medicinsk anledning för
blödning. Kan dock ordineras på pats begäran.

2. Oligomenorré - ≥3 månader utan blödning
2.1 PCOS – se ovan

Ger hög östrogenproduktion eftersom folliklarna producerar detta à hög LH-produktion.
Symtom: Långa intervaller mellan blödningar (oligomenorré).
Diagnos: >10 ml ovarier/≥12 folliklar + Förtjockad endometriesvullnad + Blödningsrubbning +
klinisk/biokemisk androgenism
- Lab: Hyperandrogenism i form av ökat testosteron. Ökad produktion av testosteron och brist på
SHBG – kvoten undersöks. TSH, T3/T4 och prolaktin bör även ingå i undersökning.
Behandling: Epiteliering av hirsutism. Kombinerade p-piller à Ökar SHBG-nivåer à Binder
testosteron. Produktionen av testosteron i ovarierna hämmas.
Komplikationer lågt östrogen: Osteoporos. Vid 22-25 års ålder uppnås maximal benmärg. Undvik
därför depot-injektioner med Provera till yngre kvinnor och premenopausalt.

3. Myom
Muskelknuta i livmodern. Vanlig åkomma – vissa upptäcks av slump och uppvisar inga symtom.
Anamnes: SM? Blödningsmängd? Sexuell anamnes? Antikonception? Trycksymtom?
Utredning: hCG-test. Blodstatus.
Olika typer av myom:
- Intramurala: I uterusväggen.
- Subserösa: Serosaytan täcker
- Skaftat myom: Sitter löst bredvid livmoder.
- Submukösa: Precis under slemhinnan. Ger ofta
blödningar då slemhinnan blir större.
- Intrakavitära: Livmoder kan då inte dra ihop sig.
Myom brukar krympa efter menopausen.
Behandling:
- Skleroseringar av kärlen: Blockerar då
kärlförsörjning och minskar blödning.
- Borttagning av uterus
- Abrasio/resektion av myom: Särskilt om önskan om
graviditet – isåfall kejsarsnitt.
- Esmya: UPA (SPRA = Selektiv progesteron receptor
modulator). Fallrapporter om att Esmya gav
transplantationskrävande leversvikt. Krav på leverprover kontinuerligt. Särskilt om problem med
blödningar. Hämmar cellproliferation och inducerar apoptos.
- Gestagen: För att minska blödning. Merena i högsta dos i spiralform kan övervägas om
insättning är möjligt.
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4. Cervicit
Symtom: Mellanblödningar. Kontaktblödning. Smärta vid samlag.
Anamnes: Kontaktblödning – tyder på cervicit. Kan även tyda på en portioektopi (ektopi).
Behandling med hormoner. Sexualanamnes. Hereditet för cervixcancer. HPV-vaccination?
Utredning: STI-prover (första portionsurin och tops ifrån vagina). Infektionsparametrar och
blodstatus (vid blödning). hCG alltid – även om preventivmetod. Wet smear-prov. Cellprov om pat ej
gått på kallelse (från och med 23 års ålder).
Behandling: Vanligaste Doxyferm – 200 mg dag 1 – sedan 100 mg dagligen i åtta dagar.
Partnerbehandling efter provtagning. Doyferm ger ingen resistensutveckling mot Klamydia.
Smittspårning sedan – Enligt lag måste då kallade personer inställa sig för provtagning.
CAVE Doxyferm: Påverkar tandanlagen hos foster efter vecka 12-13 (v 20) då det kan ge gula tänder
hos fostret. Är även fototoxiskt för vissa.

Det lilla barnet
1. För tidig vattenavgång
Symtom: Plötslig debut av klar flytning. Ibland smärtor.
Undersökning: Spekulumundersökning för att försöka se fostervatten. Provocera fram med
hostningar och rucka. Urinodling och odling av vagina.
Handläggning: Inläggning och ställningstagande till kortison för att stimulera andningsorganen hos
barnet. Ges till och med v 33+6. Kontroll av blodtryck x 2-3, CTG x 2 och vid behov. Undersökning
läget av fostret – risk för navelsträngsprolaps.
Orsak: Vanligaste anledningen är infektion varför behandling med antibiotika ges.
Behandling: Värkningshämmande läkemedel (Bricanyl) för att öka tidsutrymmet att ge kortison och
stimulera lungmognad.
- Kortison 12 mg. Ytterligare 12 mg efter 24 h. Därefter 12 mg till efter 24 h.
- Erymax + ev tillägg av kåvepenin då odlingssvar föreligger.
- Vid navelsträngsprolaps; sängläge.
Chorioamnionit är en farlig infektion i fosterhinnan. Är en infektion som sällan nås av antibiotika. Blir
då kontinuerlig smärta och palpationsömhet över uterus. Kontinuerlig CTG övervakning. Viktigt med
snabb förlösning – ska ut inom 2 h. Byte antibiotika till bredspektrum (pip-tazo) intravenöst.

2. SGA (Small for gestational age) och IUGR (Intrauterin tillväxthämning)
Klinik: Låg SF-mått. Minskad tillväxt på kontroller. Viktavvikelser.
Undersökning: Ultraljud. Navelartärflöde. Blodtryck.
- Navelartärtryck: Kärlet som försörjer placentan. Mäts med doppler. Ska finnas ett flöde även
under diastole.
Skillnad SGA och IUGR: SGA innebär att man ligger under den normala tillväxtkurvan men följer ändå
en stabil uppgång. IUGR följer initialt normala kurvan men dippar och sackar efter.
Tidiga tillväxthämningar: Ofta pga kärlen i placentan från
början är patologiska. Beror på sjukdom hos moder.
Sena (efter v 32): Mer oklar orsak men oftast patologi i
placenta. Kärlen mognar inte tillräckligt i slutet.
Uppgifter i mödravårdsjournaler används för att följa
förloppet:
- MHV1: Moderns anamnes och BMI.
- MHV2: Status; Blodtryck, SF och annan data.
Fostertillväxt och flöde kontrolleras varannan vecka om
man upptäcker avvikande SF-mått.
Riskfaktorer: Kronisk sjukdom hos modern. Tidigare sjukt
barn. Undernäring hos moder.
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3. IUFD – Intrauterin fosterdöd
Symtom: Fostret slutar röra sig och sparka. Ingen tillväxt.
Incidens: 4/1000 graviditeter.
Orsaker: Infektion, problem med placenta och navelsträng, missbildningar. Ökad risk för fosterdöd
om modern är >35 år, överviktig, rökare, får graviditetsdiabetes, preeklampsi eller hypertoni.
Utredning: Virusserologi. Fetalt Hb (immunisering?). Odling. Biopsi av foster/placentavävnad för att
utreda kromosomavvikelser. Infektionsprover hos modern.
Handläggning: Lugn information till föräldrar. Finns olika alternativ. Möjligt att sätta igång
förlossning direkt.

4. Apgar-skala
Bedömning av fostrets syresättningsgrad. Bedömnings som sker 1, 5 och 10 minuter efter
förlossning. Bedömning sker på basen på hudfärg, puls, grimaser/reflex/retbarhet, muskeltonus och
andningsfrekvens.
0p
1p
2p
A pperance
Hudfärg
Blek, cyanotisk
Rosa kropp, blåa
Rosa över hela kroppen
armar.
P uls
Puls
Ingen
<100
≥100
G rimace
Grimaser, reflex,
Ingen respons
Bara grimaser
Skriker
retbarhet
A ctivity
Muskeltonus/aktivitet
Obefintlig
Armar och ben stela
Livlig rörelse
R espiration
Andningsfrekvens
Obefintlig
Oregelbunden,
Regelbunden, skriker
långsam

Psykisk ohälsa och graviditet
Påverkar mamman, fostret, barnet och familjen. Finns ett regionalt vårdprogram för psykisk sjukdom
i samband med graviditet och
Under graviditet Postpartum
spädbarnsperiod för SLL. Kvinnor med
Depression
3-17%
10-13%
psykisk sjukdom bör alltid beaktas som
Bipolär sjukdom
1%
1%
riskpatienter. Bör erbjudas uppföljning
Psykossjukdomar
0,5%
?
tidigt i graviditeten hos ansvarig
Ångestsyndrom
läkare/behandlare. Erbjudas individuellt
- Paniksyndrom 0,2-2%
0,2-2%
anpassad behandling samtidigt som risken
GAD
0,3-8,5%
4%
för fostret/barnet minimeras.
- OCD
0,2-1,2%
2-4% Ökar mest!
ADHD,
autism
4,5
%
Sker en samverkan mellan MCV,
PTSD
2%
psykiatrin, förlossning, BVC och
socialtjänsten (viktigast för barnet. Ger rätt stöd i vardagen.). De med svår psykiatrisk sjukdom bör
komma till övervakningsboende i 6 veckor. Krävs dock mycket planering för detta.

1. Psykiatriska diagnoser
1.1 Depression

Lika vanligt hos gravida som hos icke-gravida. 3-17% prevalens. 5/100 kvinnor insjuknar i
behandlingskrävande postpartum (PP) depression. 50% av PP depression börjar under graviditeten.
Ökad risk vid dåligt socialt nätverk och dålig kontakt med mamman.
Ökad risk för: Suicid, obstetriska komplikationer (alla typer), prematur förlossning och låg födelsevikt
(pga ökat kortisolpåslag), ökad benägenhet för att röka/använda alkohol, förlossningsrädsla och
infaticid (utvidgat suicid).
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1.2 Bipolär sjukdom

Ca 1-2% av gravida. Bipolär sjukdom och graviditet innebär extra skörhet. Detta pga extra känslighet
mot hormonförändringar. 7-8% av kvinnor insjuknar i den perinatala perioden (då barnet är nyfött).
Risken att återinsjukna i svåra och livshotande maniska eller depressiva episoder vid känd bipolär
sjukdom är hög! Risken för PP psykos är hög. Mycket viktigt med bra planering. PP psykos
debuteringen går extremt snabbt – vissa har även extravak ifrån psyk.
Medicinering: Ska skötas av psykiatriker. Litium ger ökad risk för hjärtmissbildning och antiepilepsi
ger ökad risk för ryggmärgsbråck.

1.3 Postpartum psykos

Riskfaktorer: Obehandlad bipolär sjukdom (25-50%), familjeanamnes för PP-psykos och en tidigare
PP-psykos (57%). Lamictal och litium-kombination ökar under graviditeten och vill undvikas.
Litiumprofylax minskar riskerna med 50%.

1.4 Ångestsyndrom

Drabbar 10% av alla gravida.
Spektrum: Paniksyndrom, OCD/tvångssyndrom, GAD, social fobi, PTSD och specifika fobier med
förlossningsrädsla. Förlossningsrädsla förknippat med ångest i hög grad.

1.5 PTSD
Uppkommer efter en skrämmande, traumatisk händelse som upplevt som livshotande.
Symtom: Återupplevande av traumat, undvikande av liknande situation, avflackning, överspändhet
och sömnsvårigheter.
Ca 3-5% av alla gravida kvinnor lider av någon form av PTSD. 1,5% av förlösta kvinnor drabbas av
PTSD. Depression, ångesttillstånd och/eller tidigare traumatiska händelser som sexuella övergrepp
innebär en ökad risk att utveckla PTSD efter förlossning.

1.6 ADHD
Prevalens ca 3%.
Symtom: Koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar och/eller överaktivitet.
Vuxna med ADHD kan ha stora svårigheter att få sin vardag att fungera när det gäller att planera,
passa tider, komma ihåg överenskommelser, sköta studier, arbete och hem samt ekonomi.
ADHD har ökad ljudkänslighet à Extra stressande med barnaskrik och ofta sömnproblem pga
svårigheter att somna. à Mammor med ADHD upplever ofta hög stressnivå i vardagen. Familjen är i
behov av praktisk hjälp i vardagen.
Att tänka på vid förlossning: Ge lite stimuli, få personer på rummet, kommunicera med varandra
utanför rummet, be inte patienten att lugna sig (kan inte själva), agera lugnt/smärtlindra (àlugnare
patienter), ge enkla/korta instruktioner, undvik personalbyte/förändringar och hämta hjälp vid
aggressivitet.

1.7 EIPS – Emotionell instabil personlighetsstörning

Orsakerna är inte helt klarlagda men de flesta forskare anser att det rör sig om en ärftlig
sårbarhetsfaktor som i kombination med ogynnsamma uppväxtvillkor formar de här dragen.
Bemötande: Använd dig i akuta nödsituationer av ”good cop/bad cop”-taktiken med kollega. Håll dig
strikt till ramarna av vanlig vård, berätta om dessa ramar. Kommunicera en tydlig gemensam linje.

1.8 Suicidalitet

Självmordstankar efter förlossning förekommer hos 5-15% av nyblivna mammor. 60% sker 6-12
veckor efter förlossningen, med högre direkt efter förlossningar. Utgör den näst vanligaste
dödsorsaken för kvinnor i fertil ålder.
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2. Läkemedel i samband med graviditet
Målsättningen med medicinering är att få god symtomkontroll. Viktigt med adekvat dos. Fördelarna
med en kvinna i god psykisk obalans måste alltid vägas mot nackdelarna med läkemedlet.
Det är inte ovanligt att den gravida kvinnan uppmanas att sätta ut sina läkemedel trots att det finns
skäl för detta. Fostret påverkas av psykofarmaka, men även av en obehandlad psykiatrisk sjukdom.

2.1 Psykofarmakas passering
Teratogenicitet: Gäller främst under första trimesten då organen anläggs.
CNS-utveckling: Det finns inga säkra hållpunkter för bestående skador.
Postnatala adaptionsstörningar: Yttrar sig i skrikighet, sprittighet och matningssvårigheter hos det
nyfödda barnet.
Läkemedelskoncentration: Förändring av GFR, plasmavolym och läkemedelsmetabolism under
graviditeten kan påverka läkemedelskoncentrationen.

2.2 Underbehandling
Långtidsuppföljning av barn till mödrar med obehandlad depression och ångest under graviditet visar
ökad risk för: Sömnstörning, impulsivitet, hyperaktivitet och ångest hos barnet.

2.3 SSRI och graviditet

4-5% av alla gravida. Finns ingen ökad risk för missbildningar. Ökad risk för låg apgar,
andningsstörningar och irritabilitet första dygnet. Ingen risk för barnets utveckling på lång sikt.
Obehandlad depression hos mamman ger dock ökad risk. Viktigt att paret för korrekt information.
Amning: Går över i mkt låg dos.

2.4 Litium

Viktigt att undvika uttorkning under förlossning! Risk för ökad s-konc vilket leder till:
- Lågt blodtryck
- Njurpåverkan
- Andningsproblem och nedsatt tonus och retbarhet hos barnet – ska undersökas av barnläkare.

3. Förlossningsrädsla
Väldigt vanligt för gravida kvinnor. Rädsla av olika grad kan vara mer eller mindre befogad. Finns
dock ofta mindre fog för förlossningsrädsla i svensk sjukvård. Många kvinnor är helt friska utan
bakomliggande orsaker.
Förlossningsfobi: Rädsla inför, under eller efter förlossning. Medför att kvinnan inte vågar bli gravid,
eller föda vaginalt. Leder till ett psykiskt illabefinnande som väsentligen stör kvinnans vardag
och/eller funktioner. Vissa undviker aktivt graviditet och genomgår flera aborter pga detta.
Incidens: 14,2 % i Sverige upplever förlossningsrädsla. I Belgien är motsvarande siffra 6,3%.
Nästan dubblerad incidens av de som är extremt rädda i Sverige mellan -93 och -06.
VAS: Kan användas för att mäta förlossningsrädslan.
10-15 % av alla förstföderskor har primär förlossningsrädsla.
20% av alla omföderskor har sekundär förlossningsrädsla.
Sammantaget har ca 3% av kvinnorna sk förlossningsfobi.

3.1 Vanligaste angivna rädslorna

Att dö under förlossning. Att barnet ska dö/skadas. Smärta. Att spricka. Att inte bli lyssnad på. Att
tappa kontrollen/bli galen. Att bajsa på sig. Akut kejsarsnitt eller sugklocka. Att inte orka. För
sjukhusmiljön.
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3.2 Den typiska patienten

Förstföderska. Lågt självförtroende. Missnöje med partner. Brist på socialt stöd. Ung ålder. Hög ålder.
Sämre utbildning. Arbetslöshet. Rökning. Övergrepp i anamnesen. Låg tilltro i anamnesen. Låg tilltro
till egen förmåga. Hög social status.

3.3 Konsekvenser

Ca 11% planerade kejsarsnitt i Stockholm. Mer än hälften (7%) beror på psykosocial indikation.

Komplicerad förlossning
Dystoci/värksvaghet: Komplicerad förlossning. (”Svår förlossning”). Förlossningen stannar av pga ex;
avvikande bjudning (sätesbjudning bla. Framstupad kronbjudning är det vanliga),
navelsträngsprolaps, operativ förlossning (sugklocka och sectio) och postpartumblödning.
Drabbar 25% av försföderskor och 2-8% av omföderskor. Är en vanlig indikation för sectio och VE
(sugklocka). Finns risker för både moder och fostret.

1. 4 P
Styr förlossningsprocessen
- Passage: Från uterus till förlossningskanalen.
- Power: Kraften i värken
- Passenger: Stort eller litet barn
- (Psyche)
1.1 Passage

Normal kroppskonstitution och god näring under uppväxten ger låg risk för trängsel.
Bäckenträngsel: Problem relaterade till förändringar i skelettet, mjukdelsförändring i
förlossningskanalen, tumörer i kvinnliga reproduktionsorgan och onormal placentation.
- Orsak: Kortvuxenhet, ryggradsaffektioner, avvikande bäckenform, dislocerade bäckenfrakturer.
Ytterst sällan nytta med röntgen. Normalt; Sagittal ingång; >11 cm, summa utgång: >31,5 cm.
Misstänk ingångsträngsel vid: Föregående fosterdel ovan bäckeningång efter förlossningsstart.
Deflektionsläge (ansikte- och pannbjudning). Patologisk omformning av fosterhuvudet
Misstänk utgångsträngsel vid: Djup tvärställning på bäckenbotten. Ofta påbörjas förlossningen på
detta sätt men barnet ska vrida på dig.
Handläggning: Sectio om ingen progress trots kontraktion (ev efter oxytocin). Röntgen sällan
indicerat. Röntgen ger sällan mycket info och är förenat med stråldos mot fostret. Väldigt sällan
skeletten är det som de facto orsakar trängsel.

1.2 Power

Det viktigaste att veta är effekten varje värk ger upphov till. Detta mäts med partogram. Alert-line
och action-line har en 2-4 timmars förskjutning. Passerar linjen action-line krävs åtgärd pga
värksvaghet.
Definition av etablerat förlossningsarbete:
1. Spontan vattenavgång
2. Spontana smärtsamma regelbundna värkar, minst 2-3/10 min.
3. Cervix öppen 4 cm eller utplånad och öppen mer än 1 cm.
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Avvikelser ifrån normal progress:
Öppningsskede
Definition
Förlängd latensfas
>20 h förstföderskor
>12 h omföderskor
Primär värksvaghet
<1 cm/h i aktiv fas, förskjutet
3h
Sekundär värksvaghet
>2-4 h utan progress
Utdrivningsskede
Nedträngandefas
(Ned med huvudet)
Utdrivningsfas/krystning

Erik Bernebrant

Behandling
Om möjligt hemma, uppe, ev analgetika.
Undersökning
Amniotomi/oxytocin
Undersökning
Amniotomi, oxytocin

Förväntad progress avstannat
>1 h

Undersökning
Amniotomi, oxytocin

Förväntad progress avstannat
>30 min

Undersökning
Amniotomi, oxytocin, ev VE eller sectio

Hyperton värkrubbing
Klinik: Korta täta kontraktioner, relativt hög
basaltonus. Oftast under latensfas och tidig
dilationsfas.
Behandling: Smärtlindring och eventuellt
beta-mimetika (bricanyl) för att bromsa
värkarbete.
Hyperton värkarbete
Symtom: Täta värkar tidigt.
Orsak: Påbörjad förlossning? Passenger och
Pelvis ok?
Behandling: Epiduralbedövning. Ger ofta
övergående minskning av uterusaktivitet.
Leder till att utdrivningsskedet tar längre tid
och ökat behov av VE men INTE sectio.
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Behandling vid svag power
1. Amniotomi: 25% ökad kontraktionsfrekvens. 50% ökad intensitet. Ger snabbare
förlossningsförlopp ffa hos 0-para (ca 1,5 h). Ökad risk för deccelerationer
(navelsträngskompression). Har ingen effekt på Apgar-poäng. OBS! Fosterhuvudet bör vara
fixerat eftersom navelsträngen kan komma imellan och sätta sig runt halsen på fostret.
2. Oxytocin: Stora individuella variation i behovet. Känsligheten kan variera 9-faldigt. Clearance
3-faldigt. Försiktighet vid tidigare sectio och mutliparitet. Risk för överstimulering!
o Överstimulering: Orsakar >5 kontraktioner/10 min; <1 min paus: Kontraktion >90 sek à
Risk för fosterpåverkan.
o Risker: Övervätskning och hyponatremi i höga doser.

1.3 Passenger

Uppskattning av fostrets storlek: Sker hela tiden under graviditeten. Stora barn är svårare att
viktuppskatta, blir då en stor viktmarginal.
Undersökning av hur fostret ligger: Läge? Bjudning?
- Deflektionsläge: Hjässa, pannbenet, eller ansiktet är ledande. Stor betydelse för diametern.
- Asynklitisk bjudning: Parietalbenet är ledande.

1.3.1 Vidöppen bjudning

Incidens: 5-8%.
Klinik: Ställer in sig vidöppet. Ofta avstannad progress. Större risk för bristningar vid detta tillstånd.
Flexion och rotation till framstupa dock hos 70%.

1.3.2 Ansiktsbjudning

Frekvens: Ca 1:500.
Klinik: Näsa eller öga palperas då man ska palpera fontanellerna.
Etiologi: Litet foster, kontraktur av nackextensor och bäckeningångsträngsel.
Diagnos: Yttre palpation (prominent nackkontraktur) och vaginal palpation.
Handläggning: Spontan rotation till vidöppet i 75%. OM rotation till framstupa – sectio nödvändigt
om förlossningshinder föreligger.

1.3.3 Pannbjudning

Frekvens. Ca 1:500-1:2000
Etiologi: Såsom vid ansiktsbjudning
Diagnos: Yttre palpation (prominent nackkontraktur) och vaginal palpation.
Handläggning: Exspektans. Instabil bjudning, övergår i hjäss- eller ansiktsbjudning i 2/3 fall om inte
à Sectio.

1.3.4 Tvärläge

Frekvens: ca 1:100-400
Etiologi: Prematuritet, polyhydraminos (mycket fostervatten), placenta previa (finns då ingen plats),
ingångsträngsel och multiparitetet (vanligaste då det är vida förhållande).
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Diagnos: Palpation och ultraljud. Vid upptäckt à Expektans v 37.
Handläggning: Yttre vändning 37-38 v före vattenavgång. Annars sectio om vattnet gått.
- Utförande: Bricanyl, ultraljud, CTG och manuell vändning med 1 eller 2 personer.

1.3.5 Sätesbjudning

Frekvens: 3-4%
Etiologi: Prematuritet, placenta previa, uterusanomali (septum i
uterus ex), fetal anomali och duplex.
Diagnos: Yttre och inre palpation samt ultraljud.
Handläggning: Yttre vändning, lyckas i 50% av fallen.

Duplex – tvillingar
Risker för modern: Kejsarsnitt,
preeklampsi, blödning postpartum
Risker för barnet: IUFD, IUGR,
prematur förlossning.

2. Navelsträngsprolaps
Föregående fosterdel ligger inte an mot cervix.
Risker: Prematuritet <v 34. Onormala bjudningar (säte-, pann-, ansikts-, tvärbjudning och vidöppen)
lågt sittande placenta, disproportion. Polyhydroaminos, duplex, PROM (prematur vattenavgång).
Olika typer av prolaps:
- Overt prolaps: Synlig navelsträng ur introitus/palpabel navelsträngsslynga i vagina.
- Funic presentation: Inre palpation; navelsträngsslynga i vagina.
- Occult prolaps: CTG-förändringar (variabla deccelerationer/bradykardi).
Handläggning: Omedelbar vaginal palpation för att avgöra; Cervixstatus (dilation), station
föregående fosterdel och frekvens av pulsationer i navelsträngen.
Om viabelt foster (och över viabilitetsgräns v 23-24); Placera patient i fyr-fot position, kontinuerligt
tryck mot FFD. Försök ej reponera navelsträngen. Akut kejsarsnitt!

3. Operativ förlossning
3.1 Instrumentell förlossning – Vakuumextraktion (sugklocka) och tång.
Indikationer: Fosterasfyxi, utdragen förlossning. Profylaktiskt när kvinnan ej bör krysta (hjärtlungsjukdom, neurologisk sjukdom).
Villkor: FFD – vertex – vid eller nedom spina ischiai. Cervix retraherad.
Sugklocka:
0,8 kg/cm2. Kan ej ersätta tång vid ansiktsbjudning eller efterföljande huvud vid sätesbjudning
Risker: Kefall-/subgalealhematom. Intrakraniella blödningar, Sfinkterskada och traumatiska
upplevelse.

3.2 Kirurgisk förlossning - sectio
I Sverige sker 18% av alla förlossningar med sectio.
Indikationer: Fetopelvin disproportion (stort barn), sätesbjudning (även andra onormala
bjudningar), placenta previa, ablatio placenta (om inte omedelbart förestående förlossning) och
fosterhypoxi (om inte som ovan). Värksvaghet, uterusruptur, svår PE/HELLP i tidig gestation. 2 eller
fler kejsarsnitt. Kolektomerad patient med bäckenreservoir. Tidigare sfinkterruptur och kvarstående
besvär av signifikans
Relativa kontraindikationer: Ej levande foster. Letala fetala missbildningar.
Komplikationer vid sectio: Maternell morbiditet ca 15% pga blödning (mer än 1 l), UVI, sårinfektion,
endometrit, tarm-blåseskada. Större risker vid akut sectio (typ x 3).
Infektioner i underlivet. Bristning i bäckenbotten har högre prevalens vid vaginal förlossning.
Uterusruptur ökar efter kejsarsnit. Skada på bukorgan. Tromboser. Ökad risk för andningsstörning,
astma och diabetes.
Konsekvenser inför framtida förlossningar: Risk för placenta previa och placenta accreta/percreta.
Risken för detta ökar exponentiellt efter sectios. Därför 2 tidigare sectio bör förlösas med snitt igen.
Urininkontinens är även en risk.
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4. Postpartum blödning
Incidens av blodförlust >1 l:
- 3,5 % vid vaginal förlossning
- 8 % vid instrumentell förlossning
- 13% vid kejsarsnitt
Orsak till postpartum-blödning – 4 styckena T:
- Tone – Uterusatoni (vanligast)
- Trauma (15-13%): Innebär vävnadsskador i samband med förlossning. Beror på skador på vagina,
snabb förlossning och stort barn.
- Tissue: Akreata. Behandlas med att försiktigt gå in och lossa.
- Trombopati: Orsakas av svår PE och/eller ablatio placentae. Tillsätt koagulationsfaktorer.
Handläggning – kvarhållen placenta: Manuell placenta. Ofta stor blödning varför aortakompression
kan behövas. Sker på OP-sal med generell eller spinal anestesi beroende på blodförlust och ev
cirkulationspåverkan. Kräver snabb åtgärd!

4.1 Uterusatoni

Innebär dålig muskelkontrakation i uterus. Högre risk vid polyhydraminos, duplexgrav/multipara,
värkssvaghet/snabb förlossning, tidigare PP-blödning. Stort barn. Läkemedelsbiverkan
(betamimetika, inhalationsanestesi, NSAID, kalciumblockerar mfl).
Behandling: Oxytocin.

Läkemedel under graviditet
Andel av gravid som hämtat minst ett recept: 58 % under graviditeten.
Vanligaste läkemedlet var antibiotika (10%), NSAID (3%), antidepressiva (3%) och astmaläkemedel.

1. Fysiologiska förändringar som påverkar läkemedel
Ökad njurgenomblödning: 50% ökning av GFR och ökning av eliminering av vissa läkemedel. 20-65%
ökat dosbehov visat i studier (cefalosporinger, betalaktamantibiotika och aminoglykosider). Klinisk
betydelse endast i vissa fall.
Ökad levermetabolism: Antidepressiva, opioider, betablockerare (CYP2D6), fenytoin, NSAID, HIVproteashämmare.
Minskad levermetabolism: Koffein och teofyllin.

2. Övervägande
Mycket begränsad farmakokinetiska data för specifika läkemedel. Måste även ske en individuell
bedömning baserat på:
- Patientens karaktäristika och sjukdomsbild
- Läkemedlets egenskaper; Terapeutiskt fönster, kinetik och TDM (cytostatika, neuroleptika etc)?
Generella dosrekommendationer vid graviditet.
Tumregel: Dosbehovet ökar, ffa pga ökat GFR och leverpåverkan.

3. Placentapassage av läkemedel
Passiv diffusion: Vanligast och viktigast för läkemedel. Små, lipofila och oladdade molekyler.
De flesta läkemedel passerar placenta i någon utsträckning. Vid kontinuerlig tillförsel uppnås ofta
jämvikt (moder- och fostercirkulation)
Undantag för stora molekyler: Heparin/LMH och insulin passerar INTE placenta.
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4. Fosterskadande effekter

Teratogena: Ett agens som orsakar missbildningar. Ett agens som negativt påverkar fostrets
utveckling.
Källa för informationen: Reproduktionstoxikologi (på gnagare) på fertilitet, teratologi och peri- och
postnatal utveckling. Beteendeteratologiska studier. Finns dock speciesskillnader.
Kliniska erfarenheter i form av fallrapporter, fallserier, farmakovigilans och observationella studier.
Historik av fosterskadande läkemedel:
- Thalidomid (Neurosedyn) utvecklas 1957. 10’000 drabbade barn. Antiemetisk och lugnande
läkemedel. Påverkade dock långa rörben, avsaknad av fingrar och tår. Efter detta blev
kontrollerande prövningar ett krav à Succesivt förbättrade säkerhetsstudier.
Under de första veckorna (från sista mensen) leder fosterskador oftast till spontan abort – ”Allt eller
inget”-effekt.
Fosterpåverkan utom missbildningar: Tillväxthämning/störd mognad, tidig födsel,
abstinens/adaptionsstörning och långtidseffekter i form av psykiatriska störningar,
utvecklingsstörning, malignitet mm.
- Alkohol: Ger strukturella missbildning – kritisk period tidigt under graviditeten (4 v efter
befruktning). Oklart dock hur mycket alkohol som krävs. Neuropsykiatriska störningar pga intag
under sen graviditet då hjärncellernas nätverksbildning sker.
Specifika läkemedel med fosterpåverkan:
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ACE-hämmare i andra och tredje trimestern à Diverse missbildningar.
A-vitamin syra à Kraniofacial/hjärtdefekter/CNS.
Litium à Hjärtmissbildning.
Waran à Ansikte/CNS.
Fentyoin, valproat, karbamazepin à Kraniofacial/extremiteter/tillväxt och CNS
CNS-aktiva läkemedel såsom BZ, neuroleptika och opiater. Dessa läkemedel är dock inte
kontraindicerade, kräver en risk-nytta värdering. Lägsta möjlig dos inför partus och noggrann
planering via SpecMCV.
Långtidseffekterna är svårt att studera. Det som finns beskrivet är dock malignitet, reproduktion och
CNS-utveckling. Anledning till försiktig användning av tex CNS-aktiva läkemedel. Få läkemedel som
har utforskat detta. Ett exempel:
- DES: Dietylstilbestrol. Östrogenpreparat som skulle förhindra prematuritet, missfall och blödning
bland annat. Döttrarna till de som tog preparatet fick tidiga vaginalt adenocarcinom,
cervixcancer och kongenitala missbildningar i uterus.
-

5. Farmakologi under graviditeten i praktiken
Sker alltid en risk-nytta övervägande.
- Analgetika: Mest erfarenhet finns för paracetamol och ASA
- Läkemedel mot illamående: Antihistaminer (Postafen = Meklozin)
- Astmaläkemedel: Adrenergika, antikolinergika och inhalationssteroider.
- Läkemedel mot allergier: Antihistaminer, natriumkromoglikat. Nasala steroider.
- Antibiotika vid UVI: Trimetoprim och nitrofurantoin bör undvikas under första trimestern.
- Luftvägsantibiotika: Makrolider bör undvikas i tidig graviditet. Tetracykliner bör undvikas efter
första trimestern.
- Affektiv sjukdom: Om lågrisk försöker man sätta ut. Högriskpatienter bör fortsätta men undvik
valproat.

6. Sammanfattning
- Risk-nytta
- Individuella skillnader hos fostret – detta är dock helt outforskat.
- Enligt FASS rekommenderas läkemedel från A till D:
A: God evidens för ofarlig användning
B: Begränsad användning hos människa, men inga hållpunkter för skadliga effekter.
- B1: Ingen reprotox i djurstudier.
- B2: Bristande underlag. Inget känt.
- B3: Skadliga effekter sågs i djurstudier men ej människa
C/D: Skadligt för människan eller kan misstänkas pga verkningsmekanism.
Finns på JanusInfo en flik för Janusmed fosterpåverkan. Möjligt att söka på substanser.

Endometrios
Definition: Endometrievävnad utanför uteruskaviteten (ektopisk).
Prevalens: 1/10 av kvinnor i fertil ålder. Näst vanligaste orsaken till gynekologisk kirurgi efter myom
hos kvinnor.
Orsak: Sampsons teori om retrograd mens kan orsaka peritoneal endometrios. Okänd orsak dock.
Metaplasimodellen – endometrielesioner bildas via differentiering av mesoteliala celler till
endometrieceller. Metastaseringsteorin – spridning av celler eller fragment av endometrium via
lymfbanor och vener.
Diagnostik: Via laparoskopi – finns ingen bättre screeningmetod. Hereditet - 10 x ökad risk om
förstagradssläkting har endometrios.
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Lokalisation: Peritoneum, ovarier, blåsa, tarmar, djupa pelvina nerver, uretärerna, huden,
diafragman, pleura, lungorna och hjärnan. Dröjsmål från symtomdebut till dess diagnosen
endometrios sätts är i genomsnitt 7 år.
Smärtmekanismer: Nocioceptiv och neuropatisk smärta à Smärtsensitisering.
Symtom:
- DDDD: Dysmenorré + Dyspareuni + Dyschezi (smärta vid avföring) + Dysuri.
- ”Mittelschmerz” – ägglossningssmärta
- Buk-bäckensmärta
- Övriga: Trötthet, infertilitet, depression och IBS-liknande symtom.
Diff: Myom, adenomyos, polyper, varikösa vener, PID, adnextorsion, app, divertikulit, ljumskbråck,
pyelonefrit, uterusanomalier och diskbråck.
Status: Bukpalpation. Gynundersökning (ömhet över adnexa, uterus, FD och SU-ligament,
ovarialresistens? Noduli över sakrouterina? Frozen pelvis?).
- Vaginalt ultraljud: Vätska i fossa douglasi. Endometriom?
- MR – DIE
- Laparoskopi: See and treat.
- Lab: CRP kan vara förhöjt.
Klassifikation: Enligt ASRM.
- I minimal: Isolerade ytliga peritoneala lesioner eller ovariella inplantationer utan signifikanta
adherenser.
- II mild: Ytliga peritoneala lesioner eller ovariella inplantationer, ≤5 cm totalt utan signifikanta
adherenser.
- III moderat: Multipla implantationer, både ytliga och djupa. Kan vara associerade med
adherenser av ovarier eller tuborna. Kan ha partiellt sammanvuxen fossa douglasi.
- IV svår: Multipla ytliga och djupa implantationer. Tjocka adherenser, kan ha total sammanvuxen
FD, stora endometriom kan finnas.
Medicinsk behandling:
1. COCs – Kombinerade P-piller (kontinuerligt): Hindrar ovulation och minskar retrograd
menstruation. + Prostaglandiner (NSAID)
2. Enligt steg 1 + hormonspiral
3. GnRH analog. Ev ytterligare tillägg av aromatashämmare.
Smärtbehandling: NSAID+Alvedon+TENS. Om otillräcklig effekt kan TCA och sedan även en svag
opioid övervägas.
Kirurgisk behandling:
- Laparoskopi för definitiv diagnos. Börja med medicinsk behandling.
- Alla synliga peritoneala endometrioshärdar ska i första hand excideras och i andra hand
destrueras fullständigt.
- Endometriom med en diameter av 2-6 cm kan minska under pågående medicinsk behandling. Ej
operera symtomfria kvinnor med hänsyn till ovarialreserven. Symptomgivande Endometriom
åtgärdas kirurgiskt om den medicinska behandlingen fallerat.
- Sista utväg: Hysterektomi + BSOE.
Endometrios under graviditet: Decidualomvandling och atrofi av ektopisk endometrium (pga stark
gestagenpåverkan) à Vanligen symtomlindring.
Risker: Ökad risk för ovarialcancer. Ökad risk för IBD

Induktion
Indikationer: Överburenhet, PE, vattenavgång utan värkarbete, tillväxthämning, oligohydraminos,
ICP (intrahepatisk kolestas), IUFD, duplex from v37+0, typ 1 diabetes v 40, >40 års ålder v 40 + 0 (eller
senast v 41 + 0), äggdonation, tidigare obstetriska maternell/fetal komplikation relaterad till
graviditetslängd/fosterstorlek, maternell sjukdom som innebär risk för vid fortsatt graviditet eller
som kräver behandling som inte kan påbörjas förrän kvinnan förlöst.
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1. Hinnsvepning
Icke-farmakologisk metod för att främja cervixmognad och initiera förlossningsstart.
Vid planerad induktion kan hinnsvepning erbjudas. Kan även erbjudas för att påskynda
förlossningsstart för kvinnor som är fullgångna. Vid halvmogen/mogen cervix har hinnsvepningen
större chans att ge effekt och kan då utföras 2-3 ggr/vecka.
Utförande: Undersökaren för in pek (alt långfinger) i cervixkanalen till inre modermunnen. Därefter
lossas fosterhinnorna från de nedre uterinsegmenten med en eller flera cirkelrörelser.
Kontraindikationer: Placenta previa, tidigare sectio, sätesbjudning eller tvärläge, misstänkt fetal
missbildning eller tillväxthämning,
pågående cervixinfektion och andra
tillstånd där kvinnan inte kan föda
vaginalt

2. Induktionsmetoder
2.1 Omogen cervix - Bishops
score: 0-5 poäng.
2.1.1 Mekanisk metod:
Ballongkateter

Relativa kontraindikationer: Vattenavgång.
Kontraindikationer: Oklar vaginal blödning. Placenta previa marginalis/lågt sittande placenta.
Bakväggsplacenta i nedre uterinsegmentet (gäller Bard-kateter).
Indikationer: Passar alla patienter förutom de med kontraktindikationer. Är förstahandsmetod vid;
tidigare sectio, tillväxthämning, oligohydraminos, överburenhet med oligohydraminos eller andra
tecken på avtagande placentafunktion och/eller minskade fosterrörelser med misstanke och
avtagande placentafunktion.
Utförande: Ballong förs in genom inre livmodermunnen och in i uterus. Fylls där upp med 40-50 ml.
Kontroll av placentaläge och CTG innan insättning. Tas ut efter 12-24 h om ingen effekt.

2.1.2 Medicinsk metod: Prostaglandin/Prostaglandinanalog

Relativa kontraindikationer: Tidigare sectio och misstanke om placentainsufficiens.
Absolut kontraindikation: Oklar blödning, ablatio placenta och placenta previa.
Indikationer: Vattenavgång utan värkar vid omogen cervix. Övriga patient er enligt individuell
bedömning. Kräver ett invändningsfritt CTG 30 min innan.
Utförande: Miniprostin vaginalgel – ny cervixbedömning 6 h senare – kan upprepas om inget hänt.
Misoprostol (Cytotec) per oralt är ett mer effektiv alternativt även om mekanismen är densamma. 1
tablett cytotec – upprepa varannan timma tills patienten får värkar. Oxytocindropp får kopplas
tidigast 4 h efter behandling pga risk för överstimulering – spruta Bricanyl isåfall.

2.2 Mogen cervix - >5 p
Mekanisk metod: Amniotomi som sedan kan följas upp med oxytocindropp. Innebär att man tar hål
på hinnan.
Medicinsk metod: Oxytocindropp – värkstimulerande dropp.
Indikationer: Vattenavgång, spontan eller efter amniotomi. Endast i undantagsfall startas
oxytocindropp före amniotomi – ex om fosterhuvudet står mycket högt upp.
Indikationer för Oxytocindropp: Värksvaghet under öppningskede (<1 cm/h) eller utdrivningsskede
(avstannad progress >1 h). Värkförstärkning efter amniotomi. Utebliven progress efter EDA.
Genomförande oxytocindropp: 2 ml utblandat i 500 ml glukos alternativt 1 ml i 250 ml glukos.
Försiktigt för att inte överstimulera.
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Blödning under graviditet
1. Menorragi
1.1 Lokala orsaker

Myom. Polyper. Adenomyos. Rupturerat corpus luteum.

1.2 Systematiska orsaker
Hypothyreos. Koagulationsdefekter. Leverskada. Inflammatoriskt tillstånd i tex endometriet.

2. Missfall
Incidens: 15-20% av alla graviditeter under de 12 första veckorna. 12% risk för nytt missfall. Ökad risk
ju fler missfall man fått.
Symtom: Smärta i regel över uterus. Större vaginal blödning. Eventuellt allmänpåverkan. Extrauterin
graviditet är förenas med sparsam blödning och ensidig lokaliserad smärta.
Patogenes: Ofta en avvikelse i det befruktade ägget. Fostret (om det utvecklats) avstöts.
Graviditetsvävnaden stöts ut ur livmodern efter ett tag. Ibland blir inte avstötning komplett à kräver
medicinsk (medicinsk abort) eller kirurgisk (skrapning) behandling.
Undersökningar: Grav-test, Hb. Blödning och temp. Blodgruppering! Bedöm blödning, cervixstatus
och bimanuell palpation.
- Ultraljud; går att upptäcka ”icke-viabel graviditet”. Endometrietjocklek, inspektera adnexa,
anteriora-posteriora-diametern (AP) och vätska i fossa
Mola – druvbörd
douglasi.
Orsak: Genetisk avvikande graviditet med
Efterförloppet: Innebär inte någon risk för moderns hälsa.
ett överskott av kromosomer från fadern.
Riskfaktorer: Undernäring, hög maternell ålder,
- Komplett: Båda kromosomer från
kromosomavvikelser, interkurrenta sjukdomar,
pappa. Ingen hinnsäck.
antifosfolipidsyndrom, infektioner.
- Partiellt: Kromosomer från båda.
Behandling – beroende på typ av missfall:
Ökad tillväxt av moderkaksvävnad medan
1. Komplett missfall: AP diameter <15 mm. Ingen
foster saknas eller dör tidigt.
misstanke om X/mola à Ingen planerad uppföljning
Symtom: Vaginal blödning, högt hCG och
2. Inkomplett missfall: Uterus är inte tom (AP > 15 mm).
vakuoler på ultraljud.
a. Exspektans: 80% löses spontant.
Premalignt tillstånd som kan utvecklas till
b. Medicinsk behandling: Innan v 9 kan detta ske hemma,
malign trofoblasttumör.
annars på sjukhus. 3 tabletter Cytotec + smärtlindring.
Diagnos: Snöstormsmönster på UL.
c. Kirurgisk behandling: Vid misslyckad medicinsk
Behandling: VE.
behandling. Cirkulatorisk påverkad patient.
Kontroller: 12 månaders kontroll av hCG
Smärtpåverkad patient där adekvat smärtlindring ej kan
pga risk för metastasering.
uppnås. Infekterad abort, bör ha något iv-antibiotika
något dygn innan op. Kontraindikationer mot Misopristol. Rh-profylax ska ges om Rh-negativ.
Förbehandling innan op med T. Cytotec x 2 3 h innan op. Sker med VA.
3. Uteblivet missfall: Exspektans, medicinsk eller kirurgisk abort enligt ovan.
4. Sent missfall (>12+0 veckor): Abortinduktion.
Habituell abort = upprepade spontanaborter: 3 efterföljande missfall utan någon mellanliggande
graviditet som resulterat i levande foster. Orsaker:
- Uterusanomalier
- Kromosomavvikelser
- Endokrina orsaker: Thyroidea, PCOS etc
- Autoimmunsjukdom: APS – antikroppar mot kardiolipin.
- 50% har idiopatik orsak.
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3. Extrauterin graviditet – Ektopisk graviditet (X)
Incidens: Ca 2 % av alla spontana graviditeter. 73 % av graviditetsrelaterad mortalitet i tidig graviditet
globalt.
Riskfaktorer: PID, tidigare X, endometrios, tubaroperation, infertilitet, ökad risk vid graviditet med
samtidig spiral eller minipiller.
Symtom: Ofta olaga blödning och buksmärtor (85%) av varierande grad. Graviditetssymtom?
Klinik: Symtomfri till allmänpåverkad. Cirkulatorisk påverkad? Blod i buken? Ulj visar tom kvaitet och
ev ett synligt x. Cervix är en farlig lokalisation då det inte finns möjlighet för kroppen att krama åt
blödning. Men vanligaste är i tuban.
Lab: hCG, blodstatus och CRP.
Behandling: Avvakta spontan regress – följ klinisk bild och S-hCG. Utan kliniska fynd och symtom kan
man gå på exspektans.
Kirurgi (laparoskopi/tomi) om ingen regress. Om tuban är skadad är det oftast bäst att ta bort den.
à Risk för nytt X.
Metotrexat im om ingen blödning eller vid stora X med för höga s-hCG värden.
Differentialdiagnos.
- Missfall: Ofta riklig blödning med klumpar.
Sällan ”akut buk”. Kan behövas följas med
ultraljud och S-hCH. 15-25 % av graviditeter
slutar i missfall.
- Normal tidig graviditet: Kan blöda. Kan ha ont
men sällan allmänpåverkan. Kan behövs följas
med S-hCH och ulj.
Den kliniska bilden och S-hCG kan följas när
diagnosen är oklar. S-hCG stiger kraftigt vid en
normal graviditet, bör fördubblas på 48 h.
”Tumregeln” vid S-hCG >100 är att man bör se
hinnsäcken intrauterint om graviditeten är normal.

4. Placenta previa
Definition: Tillstånd då moderkakan är implanterad nära utloppet av livmodern. Moderkakan täcker
då livmoderhalsens inre mynning eller ligger alldeles intill denna.
Symtom: Plötsliga blödningar ifrån vagina, utan smärta eller sammandragningar av uterus.
Blödningstendensen ökar ju närmare förlossning man kommer eftersom cervix vidgas. Blödningar
kan utlösas av samlag eller av sammandragningar av uterus.
Orsak: Äggimplantation långt ned i uterus. (Normal implantation dag 5 då embryo befinner sig i
blastocyststadium, 8 celler dvs).
Riskfaktorer: Tidigare förlossningar, hög ålder, tidigare sectio (4 sectio à 10%
risk) och tidigare placenta previa.
Diagnos: Symtom med blödningar i slutet av graviditet utan smärtor. Diagnos
bekräftas med ultraljud.
Behandling: Upptäcks tillståndet vid v 17-23 utförs nytt ultraljud kring v 30-32.
Bör då avstå från samlag och tamponganvändning. Risk för prematur-födsel.
Värkhämmande medel (Bricanyl ex). Sectio om stor blödning pga risk för
modern och fostret.
Prognos: Sätesbjudning och tvärgående läge förekommer något oftare vid
placenta previa. 4-8% för placenta previa vid framtida graviditeter.
Komplikationer: Livshotande blödning, chock, tvärläge, uterusruptur,
navelsträngsprolaps, asfyxi, PROM, atoni, postpartumblödning och för tidig
placentaavlösning. Akreta fastsittande placenta. Vasa previa (kärl som brister
i placenta). Fetal anemi/fetal blödning.
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5. Ablatio placentae – Moderkaksavlossning
Definition: För tidig avlossning av placenta. Uppträder vanligtvis sista tredjedelen av graviditeten.
Uppträder i hälften av fallen före v 36. à Risk för prematuritet. Ett stort antal inträffar under
förlossning.
Symtom: Smärta i nedre buken och rygg. Vaginal blödning med lågt blodtryck. Kontraktioner och
hyperton uterus.
Incidens: 0,5-2 %. Vanligaste orsaken till allvarlig blödning genom vagina. Fosterdöd förekommer i
10-30% av dessa fall. I 1 av 500 fall är avlossning i stor grad att fostret är i fara.
Diagnos: En klinisk diagnos baserat på symtombilden. CTG för att bedöma fostret. Ultraljud.
Orsak: Blödning i skiktet mellan moderkakan och livmodern à Blodansamling. Avlossningen kan då
öka med efterföljande blödning. Orsaken till den första blödningen är okänd, misstanke om svaghet i
blodkärlen i placentan som orsak. Om placentan lossnar helt stannar blodflödet till fostret à
upphörd syretillförsel och barnet dör inom loppet av några minuter.
Riskfaktorer: Allvarlig preeklampsi. Hypertoni. Tidigare ablatio, tidigare sectio, rökning, trauma.
Kan även uppstå vid vändningsförsök. Vid duplexgraviditet kan placentan lossna efter födseln av
första tvillingen. Prematur vattenavgång. Myom.
Behandling: Förhindra blödning och utveckling av DIC. Akut sectio om stor avlossning och viabelt
foster. Avlidet foster ska helst förlösas vaginalt med amniotomi. CTG övervakning och UL med
doppler. Koagulationsprover. Cyklokapron och Steroider ev. Ev tokolytika. Förlossning ASAP.
Komplikationer: Chock, DIC och dött barn.

6. Uterusruptur
Riskfaktorer: Tidigare snitt eller annan uterusoperation.
Symtom: Patologiskt CTG, buksmärta, värkrubbning, vaginal rubbning och avvikande uterusform.
Komplikationer: 57% maternella komplikationer i form av blödning >2000 ml, hyesterektomi,
blåsskada. För barnet är det låg apgar poäng.
Handläggning: Induktion och oxytocindropp – 92% förlöses dock med snitt.

7. Placenta accreta, increta och percreta – Fastsittande moderkaka
Inväxt av placentavävnad i respektive igenom myometriet, med möjlig överväxt på närliggande
organ. Vid partus sitter placenta kvar i dessa fästen.
- Akreta: Fäster djupt i myometriet.
- Inkreta: Djupare infästning.
- Perkreta: Placenta växer ut på andra
sidan och kan fästa på andra organ.
Incidens: 1/500-2500.
Orsak: Skadad endometrium ev – oftast hos
tidigare opererade kvinnor. Även ökad risk
för de som röker.
Diagnos: Främst upptäcks detta då placenta
ej lossnar. à Stor blödning à Chock ev.
Upptäcks dock ofta via
ultraljudsundersökningar.
Behandling: Kejsarsnitt alternativt operativ
borttagning – ibland hysterekomi.

Förebyggande hälsokontroll och dysplasi
Finns screeningprogram för cervixcancer sedan 1960-talet. Resultatet har varit en 60% reducering av
antalet cervixcancerfall. Även mortaliteten har minskat.
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1. Screeningprogrammet
Alla kvinnor mellan 23 och 50 år kallas var tredje år till mödravården för att ta ett gynekologiskt
cellprov. Kvinnor mellan 50 och 60 år kallas var femte år. Anledningen att kvinnor efter 60 år inte
kallas är att syftet är att upptäcka cancer i tidigt skede då det endast finns tidiga cellförändringar.
Cellprovtagning: Genom instrument fixeras cervix. Sedan tar skrap utanpå portio men även i
livmoderhalsgången.
Utmaningar: Är en suboptimal täckning i Sverige (78%) vilket är lägre än vad EU rekommenderar
(85%). En enda cytologi har 70% känslighet för höggradiga cellförändringar i cervix. Regelbundna
kontroller krävs för adekvat screeningprogram.

2. Cervix – histologi och
anatomi
Inuti cervix finns ett enkelt lager med
cylinderepitel och i vagina finns
skivepitelceller (ca 20 celler i lager).
Växer cylinderepitelet utanför portio
kallas detta för ektopi vilket syns vid
spekuulumundersökning.
HPV-virus som orsakar cervixcancer når
lättast de omogna cellerna i
metaplastiska området (övergången
mellan skivepitel och körtelepitel).
Höggradig dysplasi står för 16% av alla
cellförändringar.

3. Vidare utredning på
mottagning.
Kolposkopi och riktade biopsier mot förändringar då dysplasier upptäckts.
- Cytologi: Ger signal om atypiskt epitel.
- Kolposkopi: Hittar området/områden som avstöter atypiska celler och dess utbredning.
- Histopatologi: Ger besked om grad av atypi och ev penetration till stroma.

4. Behandling av cervixcancer
Destruktion
- Diatermi – koagulering av förändringen.
- Kryo – frysning av förändringen
- Laser – förångning
Excision: Vanlig kniv, diatermislynga/kniv eller laser.
Excisionsmetod (LEEP; LLETZ)
- Loop Elektrosurgical Excision Procedure – LEEP
- Large loop excision of the transformation zone-LLETZ.

5. HPV – Humant papillomvirus
Små virus med cirkulärt dsDNA (ca 7900 bp).
Proteiner: Viruset har 6 tidiga proteiner (E1, E2 och E4-7) där E6 och E7 har stor betydelse
tumörutveckling.
Höljeproteiner: 2 höljeproteiner
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Cervixcancer och vulvacancer
Cervixcancer står för 2% av kvinnors maligna cancertyper. Ca 500 fall i Sverige årligen. 100 personer
behandlas årligen i SLL+Gotlandsområdet. Globalt sett så är det dock den vanligaste kvinnliga
maligniteter – i Sverige den 18:de vanligaste. Adenocarcinom ökar dock i Sverige – är en typ som
missas vid cellprover och inte orsakas av HPV. 48 år är medelåldern för att drabbas.

1. Histologi
Skivepitelcancer: Ca 80-90 %
Adenocarcinom: 15 % - denna typ ökar i Sverige.
Blandad typ
Andra typer: 5 % - neuroendokrina tumörer (dålig prognos).
Normalt epitel à infektion med HPV à Utläkt eller kronisk utveckling av dysplasier och cancer.

2. Riskfaktorer
-

Högrisk HPV: 16 och 18 står för ca 70 % av alla cervixfall. Går att färga för vid histologi.
Andra STI-infektioner à Känsligare för persisternade HPV-infektioner.
Tidig sexuell debut – transformationszonen är känsligare à Tar åt sig HPV
Många sexuella partners
Rökning – svårare att läka ut dysplasier och HPV-viruset.
Immunosupprimerade kvinnor
Oklart om oralt antikonceptionsmedel ökar risken eller inte.

3. Symtom
Många är helt asymptomatiska.
Postkoital blödning i 70% av fallen dock (kontaktblödning). Illaluktande, blodiga flytningar under
längre tid (20%). Dysuri och dysparuni – ofta mer avancerade former vid dysuri. B-symtom
(Viktförlust, ödem i benen etc) tydande på avancerad form.

4. Utredning – då screening upptäckt dysplasier
Första undersökning: Klinisk undersökning. Gynekologisk undersökning. Kolskopi med
vävnadsbiopsi. Kon-biopsi är utredningsmässigt OCH behandlande.
Vidare handläggning: Remiss för vidare vård. Palpation under anestesi om man ej ska opereras. MR
och PET-CT vid misstänkt avancerade stadier.

5. Behandling
Operation och radiokemoterapi har lika bra överlevnad vid tidiga stadier.
Avancerade stadier opereras ofta inte. Man undviker behandling med båda formerna pga ökad risk
för morbiditet.
Operation: Tidiga stadier - vaskulära mesometriet (a uterina), ligament och vävnad fram emot
blåsan tas med vid operation. Alla stadier >1b1 (Tumörer ≤4 cm) genomgår strålning + kemoterapi.
Mindre tumörer (ej synliga) eller sk mikroinvasiva genomfår konisering eller enkel hysterektomi.
Synliga och stora tumörer kan genomgå strålning och/eller kirurgi.
- Trachelektomi (fertilitetsbesparande operation): Stadie ≤1BI och tumör <2 cm. Robotassiterad
operation då cervix och parametrium + lymfkörtel dissekeras i bäcken. Uterus och a. uterin
besvaras. Permanent cerklage vid cervix. Måste förlösas med kejsarsnitt.
- Morbiditet vid strålning: Strålproktit, blåspåverkan (trängningar), vaginal striktur/atrofi, frozen
pelvis.
- Morbiditet vid kirurgi: Nervpåverkan och lymfödem. De nerverna man vill undvika är plexus
hypogastricus sup, plexus hypogastricus inf, n. splanichus, n. genitofemoralis och n. obturatorius.
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Radiokemoterapi: 45-60 gray. Även brachybehandling via uterus förekommer (3-4 behandlingar).
Veckovis får de även cisplatin. Pågår under ca 6 veckor.

6. Prognos – 5 års överlevnad
Försämrad prognos om det har spridit sig till lymfkörtlar. 10-12 % recidivsrisk på opererade.
- Stadie IA: 95-98%
- Stadie IB 90-93% (positivit lymfkörtlar 75%).
- Stadie IIA: 73 %
- Stadie IIB: 66%
- Stadie II: 35% (mot andra organ.)
- Stadie IV: 10-20%.

Vulvacancer
Incidens: 0,5% av all kvinnlig cancer. 150 fall/år i Sverige. Drabbar framförallt äldre kvinnor (75-80 år
medelålder). Ökar stadigt med ökad ålder.
Histologi: Skivepitelcancer (80%). Finns även malignt melanom, basalcellscancer, bartolinicancer
(skivepitel och adenocarcinom), Mb paget, sarkoma och metastaser.

1. Riskfaktorer
-

HPV-relaterat i ca 40% av fallen.
Rökning
Immunosupprimerade individer
Icke HPV-relaterade cancerformerna är främst associerade med lichen sklerosus.
Tidigare vulvacancer

2. Symtom
- Klåda
- Brännande känsla.
- Sår som inte läker
- Tumör i vulvaområdet – främmande kropp känsla.
- Flytning/blödning
- Tumörer i ljumsken – lymfkörtelmetastaser.
- Ödem i benen.
Lång patient delay OCH doktors delay.

3. Diagnos
Kolposkopi med acetoacetat. Biopsi
Radiologiskt: Ultraljud av ljumskar på lymfkörtlar. MR/DT för utbredningsutredning. Biopsistanser.

4. Stadieindelning
VIN = Vulvar Epithelial Neoplasi:
- VIN I: Lätta cellförändringar.
- VIN II: Måttliga cellförändringar.
- VIN III: Grava cellförändringar (CIS – cancer in situ)
”Klassisk”: Relaterad till HPV och yngre kvinnor
”Non-klassik”: Relaterad till lichen sklerosus och äldre kvinnor.

5. Behandling
-

VIN I och VIN II: Kontrolleras med kolposkopi och biopsier.
VIN III: Destruktion av de yttersta cellagren eller excision
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Kirurgi: Är huvudbehandling. Hemovulvektomi eller hel vulvektomi beroende på lokalisationen. Även
sentinal node genomförs. Om tumören är >2 cm genomför radikal lymfkörteldissektion. Genomförs
även bilateralt om tumörerna är nära eller korsar medellinjen. Postop strålning vid
lymfkörtelmetastaser eller vid icke-radikal excision.
- Komplikationer: Infektion (50-80%), ruptur av sår, lymfödem och nekros.
Strålning: Ofta vid recidiv eller lymfkörtlar. Kurativt syftande
Kemoterapi: Ovanligt att detta används dock.

Ovarialcancer
Mest maligna gynekologiska cancerformen pga sen upptäckt och resistensutveckling mot behandling.
Prognos: 46 % 5-årsöverlevnad och mindre än 40% 10-årsöverlevnad.
Incidens: ca 700 fall/år i Sverige. Sjunkande trend, orsaken tros vara p-piller. 2% livstidsrisk. 2-3 % av
all kvinnlig cancer.
Medianålder: 63 år.
Klinik: Diffus symtomatologi och sen symtomdebut. 70% har steg IIIC eller IV vid diagnos.
Symtom: Ökat bukomfång, urinträngningar, diffusa bukbesvär (illamående, fyllnadskänsla,
gasbildning, defekationsrubbningar), smärta, andningsbesvär och bäckentrombos.

1. Typer av ovarialcancer
90% av fallen utgörs av epitelial ovarialcancer (EOC)
- Typ I-tumörer: Låggradiga serösa carcinom, låggradiga endometrioida carcinom, klarcelliga
carcinom och mucinösa carcinom.
- Typ II-tumörer: Höggradiga serösa tumörer, höggradiga endometrioida tumörer, carcinosarkom
och odifferentierade tumörer. Muterat p53!
Icke epitelial ovarialcancer utgör 10 % av alla fall:
- Germinalcellstumörer; utgår ifrån äggceller. Oftare flickor och unga kvinnor. Vanligast benigna
mogna teratom. Dysgerminom, gulsäckstumör och omoget teratom.
- Könssträngs-stromalcellstumörer; från äggcellens stödjevävnad. Vanligen peri- och
postmenopausala. Ofta hormonproducerande och såväl feminiserande som maskuliniserande.
Granulosacellstumörer och Sertoli-Leydigcellstumör.
Ovarialmetastaser: 6-7% av maligna ovarialtumörer.
Typ I-tumörer upptäcks ofta i tidigt stadium (stadium I) och har ett indolent kliniskt förlopp.
Typ II-tumörer är aggressiva och upptäcks i regel i avancerat stadium.
Diffdiagnoser: Primär peritonealcancer och tubarcancer liknar klinskt, histologiskt och
behandlingsmässigt ovarialcancer.

2. Orsaker
Orsaken till ovarialcancer tros vara multifaktoriell
Serös cancer: Kan manifesteras som ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer.
Klarcelliga och endometrioida carcinom: Förstadiet tros vara endometrios, via retrograd
menstruation, som sekundärt engagerar ovariet.
Mucinös ovarialcancer: Mer oklart ursprung. Engagerar troligtvis ovariet sekundärt.
Typ I-tumörer: KRAS, BRAF, PTEN och ARID1A mutationer vanliga.
Typ II-tumörer: TP53-mutationer och hög utsträckning av dysfunktion av BRCA-generna.
STIC: Serous tubal intraepitelial carcinoma. Genes till höggradigt serös cancer. Muterat p53. BRCA
mutation. Kan övervägas salpingektomi
Riskfaktorer: Ärftlighet, ålder, inga tidigare barn, endometrios och hormonell
substitionsbehandling med östrogen. Tidig menarche + Sen menopaus. Joniserad strålning.
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Skyddsfaktorer: Graviditet/paritet, amning, P-piller och salpingektomi.
Etiologi: Hereditär ovarialcancer vid 10-15% av fallen. Oftare bilateralt och tidigare debut då.
Mutationerna är BRCA-1, BRCA-2 och HNPCC-Lynch som ger 40-50%, 20-30 respektive 7% livstidsrisk.

3. Screening
Tidig diagnos à Bättre möjlighet för bot. Ingen screeningmetod har visat evidens för tidigare
diagnostik.
- Det som kan användas är RMI (risk of malignancy index): RMI = M x U x CA-125
- M = 1 p premenopausal eller hysterektomerad <50 och 2 p om postmenopausal eller
hysterektomerad >50.
- U = 1 p om 0-1 ultraljudsfynd. 3 p om ≥2 ultraljudsfynd.
- Ca-125 = <35 är normalt
- RMI >200 innebär ökad risk för malignitet.

4. Diagnos
Anamnes inkl hereditet. Somatisk och gynekologisk undersökning.
- Vaginalt ultraljud; Inkl RMI och IOTA. – Flöde! Större flöde till maligniteten.
- Tumörmarkörer: CA-125 (Ca 19-9, CEA, Ca 15-3 och hos kvinnor <40 och/eller misstanke på ickeepitelial ovarialtumör även beta-hCG, AFP, inhibin och AMH)
- Laparocentes/pleuracentes.
- CT-thorax/buk: Kartläggning av spridning och relation till närliggande organ.
- Eventuellt MR och koloskopi.

5. Stadieindelning enligt FIGO
-

I a-c: Begränsat till ovarier. Bra prognos.
II a-c: Begränsat till lilla bäcken
III a-c: Tumörspridning till lymfkörtlar eller till bukhålan.
IV a-b: Fjärrmetastaser eller parenkymatösa metastaser. Sämst prognos.

6. Behandling
Kombination av kirurgi (hysterektomi och bilat SOE) och cellgiftbehandling. Målet är radikal
operation. à Behov av operation i bukens samtliga kvadranter; ex diafragmaresektion,
peritoneektomi, splenektomi, kolecystektomi, distal pankreasresektion och bakre modifiera
exenterantion/tarmresektioner. à 20% får stora komplikationer såsom njursvikt, VTE, sepsis,
sårruptur, anastomosläckage, perioperativ accidentell organskada. 2,3 % 30 dagarsmortalitet.

Uterincancer – Endometriecancer
Uterus innehåller även myometriet varför uterussarkom ingår i uterina tumörer.
Incidens: den fjärde vanligaste tumörtypen hos kvinnor. Ca 1’400 fall/år i Sverige. Livstidsrisk i
populationen är 2%. Mortaliteten är ca 7-10/100’000.
Endometriecancer är hormonbeorende cancerform
Östradiol (E2): Dominant intracellulära formen av östrogen i endometriumet. Stimulerar mitos i
endometrieceller. Stimulerar differentieringen av endometriceller till sekretorisk fas. Biologisk
tillgänglihet beror på hur SHBG binder östrogen eftersom bundet E2 inte är aktivt – högre BMI à
Mindre SHBG à Ökad E2 som är tillgängligt.
Progesteron: Reducerar mitotisk aktivitet. Progesteron minskar koncentrationen av
östrogenreceptorer och ökar metabolismen av E2 till mindre aktivt öströn (E1).

76

Moment Reproduktion Sammanfattning Termin 10

Erik Bernebrant

1. Riskfaktorer
Alla faktorer som ökar mängden östrogen ökar även risken för endometriecancer: Obesitas,
nullpara, sen menopaus, diabetes, hypertoni, kronisk östrogenbehandling och tamoxifen bruk
under längre tid.
BMI: Högre BMI är associerad med ökning av endometricancer. Risken dubbleras från BMI 23 till 30.
Ökat BMI leder till ökat mängd fria östrogener. Hos premenopausala kvinnor leder högt BMI till ökad
mängd anovulatoriska blödning vilket innebär att endometriumet endast tillväxer. Hos
postmenopausala kvinnor är BMI associerat med högre E2 pga minskat SHBG.
Östrogenbehandling: Används ofta i klimateriet. Normal dos med östrogenbehandling resulterar i
endometrialcellsproliferation som finns under follikelfasen. Gestagentillägg krävs för att minska
endometrietillväxten. HRT (östrogen-gestagen-behandling) är det som rekommenderas.
Paritet: 30-40% reduktion av risken efter första födseln. 15 % minskad risk per efterföljande barn.
Födsel vid högre ålder är mer skyddande – 51% minskad risk efter 35 årsålder.
Oralt kontraception: Oral antikonceptionsmedel är associerad med signifikant minskad
endometricancerrisk (7% per år använding): detta eftersom ägglossning hämmas.
Bröstcancer: Östrogenkänsliga tumörer i bröstet föranleder ofta tamoxifenbehandling (antiöstrogenbehandling) vilket ökar risken för endometriecancer med 2-3 ggr. Tamoxifen har motsatt
effekt på endometriet! – Endometriet tillväxer istället.
HNPCC (Lynch syndrom): 9% av EC-fallen innan 50 år. 40-60% livstidsrisk för att utvecklas EC.

2. Patologi
Typ 1: Endometroid carcinom: Vanligaste typen – 85%. ”Endometroid adenocarincom”.
Östrogenberoende utveckling från komplex atypi till invasiv EC. Hos pre- och perimenopausala
kvinnor.
Typ 2: Serös carcinom: Står för 10 %. Äldre kvinnor. Ofta historik med bröstcancer och
tamoxifenbehandling. En aggressiv neoplasi. Spridning till peritoneum.
Klarcellscarinom: <5% av EC. Inkluderar blandtumörer också.

3. Symtom
Blödningar: Hos ca 90% av alla endometricancer. Postmenopausal blödning är alltid abnormal och
bör undersökas. Postmenopausal blödning tyder på endometricancer ju äldre patienten är. 25% av
endometricancer förekommer hos unga kvinnor som INTE är postmenopausala – yttrar sig då som
rikligare menstruationsblödningar. Kan vara första och enda symtom.

4. Utredning
Fysisk undersökning: Nytt cellprov, cervikal stenos (?), uterusstorlek och konsistens.
Pap smear: Upptäcker cytologiska abnormaliteter i cervix, vagina och ibland uterus.
Endometriebiopsi mha ”Endorette”: Tidigare skrapade man endast uterus – då missar man 50-60 %
av uterusytan. Endorette är en liten kateter som förs in i cervix på mottagning. Mindre smärtsam än
skrapning. Man bygger upp negativt tryck så att celler ifrån hela uterus följer med. De känsliga
cellerna (tumörceller) kommer med.
Transvaginalt ultraljud: Man mäter tjockleken på endometriet. Hos postmenopausala kvinnor är
tröskelvärdet ≤5 mm. Normal endometrietjocklek utesluter INTE cancer.
- Doppler-ultraljud: Visar mer blodkärl över maligna förändringar.
Sonohysterogram (SIS): Ultraljud och sedan sprutas NaCl in i kaviteten. Då ser man förändringar i
uterus. Går ej att utala sig om benignt/malignt varför förändringar bör tas bort och analyseras.
Hyseteroskopi: Kaviteten spolas och man inspekterar. Såsom vid TUR-P tar man bort förändringen
och skickar till PAD.
Bäcken-MR: Visar myometriumförändringar, strukturer på adnexa etc.
Bål/bäcken-DT: Ascites, lymfkörtlar, spridning.
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5. FIGO-klassifikation
Stadium I: Begränsat till endometrium. <halva myometrium är invaderat. Ic om ≥halva.
Stadium II: Cervikalt engagemang.
Stadium III: Extrauterin spridning men begränsat till bäcken.
Stadium IV: Spridning till andra organ. 25% 5-årsöverlevnad.

6. Prognostiska fakotorer
Stadium: De flesta upptäcks i stadium 1. Stadium I har mycket god överlevnad. Senare upptäckt =
mycket sämre prognos.
Typ 1 endometriecancer: 55% 5-årsöverlevnad grad 3. Grad 1 85-100 %
Invasion, histologi, lymfovaskulär invasion, lymfknutmetastas.
Myometrieinvasion: 5-årsöverlevnad om endast endometriet drabbats.
Ålder: >70 år har ofta recidiv och försämrad överlevnad.
DNA-ploidy: Cytometri mäter antalet DNA-kopior i tumören. Diploida har sämre prognos.

7. Behandling
Operation oftast – standard kirurgisk:
- Stadium 1: Laparaskopisk operation där man tvättar peritoneum. TAH, BSO. I vissa fall tas även
lymfkörtlar bort.
Högriskgrupper: Icke-endometriodtyp. FIGO-grad 3 (fast tumörkomponent). Djup
myometrieinvasion/cervikal stromainvasion enl USG eller MRT. Klinisk misstanke om cervikal
stromainvasion. Opereras med lymfkörtelutrymning.

8. Sarkom i uterus
8.1 Leiomyosarkom

Står för 1 % av uterina maligniteter. 40% av alla uterina sarkom.
Symtom: Abnormal blödning. Drabbar ofta yngre kvinnor. Bäckensmärta vanligt.
Diagnos: Ingen radiografisk procedure som kan utesluta att myom är sarkom. Ultraljud, CT, MR är
inte tillförlitliga.
Behandling: Total abdominell hysterektomi. BSO. Bäckenstrålning minskar den lokala recidivrisken
men förlänger inte överlevnad. Kemoterapi ger dåligt resultat.
Prognos: 5-årsöverlevnad 30%.

9. HNPCC (Hereditärt non-polyposis colon cancer), LS (Lynch syndrom)
Står för 1-2 % av alla koloncancer och endometriecancer fall i Sverige. Står för ca 9% av alla EC som
uppkommer före 50 åå. Ärvs autosomalt dominant.
Gener: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2.
Risker: 40-60% risk för EC, 12-45% risk för ovarialcancer. Högsta risken för ovarialcancer har
MLH1/MSH2-bärare.
Lynchsyndrom: Samma prognos som för annan EC.
Misstanke om genetiska mutationer: Familjehistorik. Två drabbade generationer efter varandra. En
eller fler av HNPCC-relaterade cancer diagnosticerades för 50 års ålder. Exklusion av FAP.
Screening: Börjar 30-35 års ålder. Kontroller inkluderar endometribiopsi. OC-screening;
ultraljud+CA125 kombinerat med patientubildning.
Riskreducerande behandling: Hysterektomi och SOE. Risken för cancer minskar men finns en
kvarstående risk att utveckla peritoneal cancer. SOE leder dock till biverkningar i form av
klimateriebesvär, slemhinnetorrhet, dyspareuni och osteoporos. Därför bör operation ske runt 40 års
ålder – bör erbjudas HRT.
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Kvinnlig könsstympning
Ingrepp mot yttre genitalia hos kvinnor utan medicinsk indikation. I 30 länder i världen idkas
könsstympning – främst Sudan, Somalia, Eritrea etc. 87 % i egypten är könsstympade.
1982: Svenskt förbud mot könsstympade ingrepp. OAVSETT samtycke.
1999: Skärpning av lagen. En person kan dömas i Sverige för brott mot lagen, även som brottet
begått utomlands.
>200 miljoner kvinnor könsstympas per år.
I Sverige uppskattas 38’000 kvinnor vara könsstympade. 7000 under 18 år.

1. WHO-klassifikationer av könsstympning
Typ 1: Klitoris borttaget
Typ 2: Klitoris borttaget + inre blygdläppar
Typ 3: Yttre blygdläppar sys ihop med varandra. 10 %.
Typ 4: ”Prickning”. Prickar/Skär/bränner kring klitoris. Man skadar underlivet men skär inte bort
något.

2. Hur, när och varför
NÄR: I hälften av länderna stympas majoriteten av flickorna innan 5 års ålder. I resterande länder
sker det mellan 5-14 års ålder. I Jemen sker detta innan 2 månaders ålder.
HUR: Avsaknad av medicinsk utbildning, bedövning och/eller sterila instrument. Ofta är det enkla
instrument. Detta sker enskilt eller i grupp.
VARFÖR: Ej religiöst påbjudet. Är helt en kulturell sak. Funnits i 3000 år. Anledningen är för att
kontrollera kvinnans sexualitet och förtrycka henne tidigt för att kunna kontrollera henne.
Hygein/smutsigt anges ibland. Kvinnlighet, vackert underliv och social acceptans.

3. Medikalisering
193 läkare tillfrågade i Egypten efter förbud inträtt: 19% utförde könsstympning. Hälften av de
tillfrågade ansåg att proceduren har positiva hälsoeffekter. 30% ekonomiska skäl. 19% ansåg att det
orsakade mindre negativa hälsoeffekter.

4. Komplikationer
Komplikationer till könsstympning: Smärta, blödning och infektion. Dödfall.
Långsiktiga komplikationer: Blödningsbesvär. Urinbesvär. Urininkontinens. Dyspareuni/Apareuni.
Vaginism. Komplikationer vid läkning – ofullständig, abscessbildning, cysta.
Psykiska effekter: PTSD, ångest/depression. Psykosexuell besvär?
Förlossningskomplikationer: Förlängd förlossning. Ökad risk för postpartum blödning. Ökad risk för
förlossningsskador/instrumentell förlossning.
- Sectio?: Informera om svenska förlossningsförhållanden. Operation sker på medicinsk indikation.
Planerat (samma rätt som alla andra) eller akut. Könsstympning ingen indikation i sig.
Defibulering: Öppning av grad 3 könsstympningar. Lämpligast i andra trimestern, av hänsyn till
missfallsrisk-läkning. Dock aldrig för sent. Man öppnar upp till uretranivå – undvik att blottlägga
klitoris. Suturering postpartum – ev även perineotomi i samband med förlossning. Reinfibulering
efter förlossning är inte tillåtet.
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Bäckenbottendysfunktion – inkontinens och framfall
1. Inkontinens
Urininkontinens = besvär med ofrivilligt urinläckage.
1. Ansträningsinkontinens: Stress. Vid ansträning såsom nysning eller hosta.
2. Träningsinkontinens: Urge
3. Blandinkontinens: Främst äldre kvinnor.
Epidemiologi inkontinens: ca 25 %. Ökande förekomst kring medelåldern.
Under graviditet ökar ansträngningsinkontinens dramatisk, träningsinkontinens endast marginellt.

1.1 Ansträngningsinkontinens

Symtom: Gympa, hoppa, springa, nysa, hosta. Uttröttningseffekt. Efter förlossning. Dagtid. Stående.
Patofysiologi:
- Hypermobilitet (uretra är inte lika fast förankrad) är orsaken för yngre-medelsålders kvinnor och
beror på bäckenbottensvaghet ofta efter förlossning.
- Intrinsic sphincter deficiency (ISD) ofta orsaken hos äldre kvinnor – innebär att det blir stelt,
glappt urinrör med lågt tryck.
Riskfaktorer: Vaginal förlossning, graviditet, ålder, övervikt, diabetes, hereditet, HRT och
genomgången hysterektomi.

1.2 Trängningsinkontinens

Definition: Besvär med ofrivilligt urinläckage tillsammans med eller omedelbart föregående av
tränging. Plötslig tvingande önskad att tömma urinblåsan(kissnödighet), som är svår att uppskjuta.
Ökat frekvens på antalet miktioner per dag.
Symtom: Träningar, just kommit hem, vattenljud, oväntat, på stan, hinner ej. Dag och nattetid. Vid
impuls dras hela blåsan ihop sig à Stor inkontinens till skillnad från ansträningsinkontinens.
Orsaker:
- Perifera orsaker: Ökad afferent aktivitet från blåsa/uretra (tarmsymtom, atrofi) ger oförutsägbar
miktionsreflex. Blåsfyllnad frigör ATP, acetylkolin och prostaglandiner från urotelet som påverkar
afferenta nervsignaler.
- Centrala orsaker: Försämrad förmåga att processa inkommande information. Försämrad
hämning av pontina miktionscentrum.
Riskfaktorer: Ålder, östrogenbrist, infektion, konkrement, tumör i urinvägar, neurogena störning
men ofta är orsaken okänd!

2. Utredning – inkontinens
Anamnes: Typ av besvär. Ansträngning? Mängd? Svårighet?
Gynekologisk undersökning: Atrofi, prolaps, hostprovokationstest.
Ultraljud vaginalt: Ovarier-cystor, resurin. Cystor kan trycka och ge träning.
Urinsticka: Tecken på UVI som orsak?
Miktionlista: Kvantifiera besvären. Mäts under 48 timmar. Frekvens och mängd, antal läckage och
dryckeslista. Normalt är: Miktionsfrekvens 6-9/d, miktionsvolym 200-400 ml, diures <2800 ml och
inga läckage.
Ev urodynamik inkl cystoskopi: Med kort anamnes och/eller hematuri.

3. Behandling ansträningsinkontinens
Livsstilsfaktorer
Bäckenbottenträning: Försiktigt om stora bristningar. Stark evidens annars för att motverka.
Kirurgi: TVT (tenson-free vaginal tape); “golden standard” – man lägger ett prolenban med
nätstruktur löst under mitt-urethra – fungerar som stöd istället för de uttänjda strukturerna.
Dagkirurgiskt ingrepp som sker i lokalbedövning och sedering. Ingen sjukskrivning.
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Injektionsbehandling
Läkemedel

3.1 Behandling trängningsinkontinens

Beteendeförändring: Utvärdera miktionslista, minska överdrivet vätskeintag, blåsträning.
Östrogen – lokalt eller systemiskt.
Antikolinergiska läkemedel (Detrusitol, Vesicare, Emselex) – likvärdiga preparat, väldokumenterad
effekt
Elstimulering: 30% svarar på behandling. Vaginal och analstimulering 20 min, 2-3 ggr/v – ca 10
behandlingar.

4. Framfall
”Bråck” genom en eller fler av vaginas väggar. Beror på en uttänjd upphängning och eller dåligt
muskulärt stöd.
Definition: Stödjevävnaden blir svag så att slidväggen börjar bukta.
Symtom: Symtomatisk prevalens ca 8-15%. Framfallet tränger ut genom slidöppningen
(globuskänsla), urin- och tarmsymtom. Påverkan på livskvalitet.
Etiologi: Multifaktoriellt, riskfaktorer, ålder, förlossningar, ärftlighet.
Levator ani: M. pubococcygeus (puborectalis), m. iliococcygeus och m coccygeus är de muskler som
har hand om inkontinens. Dessa sträcks ut upp till 3 ggr så mkt under förlossning

-

4.1 Olika typer av frammfall – POP = Pelvic organ prolapse
Främre vaginalväggen, cystocele.
Cervix/uterus eller vaginaltopp
Bakre vaginalväggen, rektocele: Ändtarm buktar ut.

4.2 Framfall främre vaginalväggen – cystocele

POP-Q: Ett sätt att mäta framfallet under maximal krystning. Man mäter 3 compartment, 9 punkter i
relation till hymen. Positiva nummer ovan hymen, negativa nummer nedom hymen. Mäts vid
maximal valsalva.
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Stadiumindelning: I-IV i relation till hymen.
De med framfall ut igenom hymen är oftast i
behov av åtgärd.
Riskfaktorer: Vaginal förlossning, ålder. Ju
fler barn man föder – ju högre risk för
prolaps – urininkontinens har inte detta
förhållanden. Tidigare gyn kir (hysterektomi),
övervikt, kronisk hosta, predispostion
(ärftlighet och olika individers egenskaper).
Symtom: Urinbesvär, tarmsymtom, lokala
symtom och sexuella symtom.
Globuskänsla-prolapsspecifikt. Hymen-nivå
är en viktig fråga.
- Urinsymtom: Urininkontinens,
trängningar, frekvens,
blåstömningssvårigheter, lyfta främe
vaginalväggen för att kunna tömma
blåsan.
- Tarmsymtom: Tarmtömningssvårigheter, gasinkontinens, analinkontinens, känsla av ofullständig
tarmtömning.
- Lokala symtom: Globuskänsla, tryckkänsla. Observation eller palpation av ”knöl” ”bula” i
underlivet.
- Sexuella symtom: Om pat är sexuellt aktiv. Smärta vid samlag. Förmåga till orgasm. Om någon
typ av inkontinens förekommer under samlag.
Behandling: Endast vid symtom. Konservativ behandling med ringar/inlägg, bäckenbottenträning
(boter ej) och naturlig tillbakagång eventuellt. Kirurgi på indikation.
- Prolapsring: Ligger mellan bakre fornix och symfus. Trycker bort framfallet.
- Operation: Ca 9000 operationer per år i Sverige – kallas för kolporrafi (klassisk kirurgi med egen
vävnad) då ett syntetiskt nät läggs in. Olika tillvägagångssätt – främre/bakre.
Vid apikal defekt; Cervixamputation, vaginal hysterektomi, sacrospinosusfixation (vaginaltoppen
sutureras mot sacrospinosusligamentet eller robot-laparskopi sk pexi (prolaps av apex.
Användarberoende).
Vanligt med recidiv (57%) – 29 % kräver sekundära operationer – då erbjuds prolapsplastik med
vaginala nät – syntetiska icke-resorberbart. Bra anatomiskt resultat och färre recidiv.
Komplikationer: Blåsskada (perforation, fistel), långvarig smärta (lokalt/djupa), dypareuni,
anatomiska förändringar, urininkontinens, recidiv.
Komplikationer nät: Infektion, blödning, organsskada, dyspareuni, sårgranulom, erosion av nät
och smärta.

Våld och våldtäkt
10-30 kvinnor dör årligen av misshandel. Livstidsprevalens av grovt våld är 19-37% - varav 4%
pågående.
Var fjärde kvinna (25%) har någon gång utsatts för våld. 17% har utsatts för våld från partner. 5% har
utsatts det senaste året.

1. Graviditet och våld
Graviditet är en riskfaktor för våld mot kvinnor. 19% av svenska gravida har varit utsatta. 1-2% under
nuvarande graviditet. Våld är vanligare än missfall.
Risk för barnet: Vara lågviktiga, födas prematurt, ammas kortare tid och dö i perinatalperioden.
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2. Normaliseringsprocessen
Följer ofta våldstrappan vilket innebär:
- Förälskelse à Kontroll à Psykiska misshandel à Lindrigt fysiskt våld à Grovt fysiskt våld à
Vapen och/eller tillhyggen. à Ev mord.
Anledningar till att vara kvar i ett våldsamt förhållande:
- Kärleksmyten
- Kontrollen ökar
- Första slaget
- Omgivningens reaktioner
- Barnen
- ”Hjärntvätt”; Är mitt fel. Han är ju egentligen snäll. Hände nog inte igen. Han kommer döda mig
annars. Etc.

3. Vårdens roll
Vad kan VI göra? – Följ FRID:
- F – Fråga: Rutinmässigt. ”Vi vet att våld är vanligt – därför frågar vi alla; Har någon gjort illa dig?
- R – Resurser: Mina och hennes
- I – Inventera: Flyktplan, säkerhet, barn.
- D – Dokumentera: Allt! Alla skador etc.
Vad leder frågorna till?
- Några ber om hjälp
- Några tycker det är skönt att någon bara lyssnar
- Några återkommer en annan gång
- Några får hjälp inför sin förestående förlossning.
- Några blir arga och kränkta (3%)
Typer av våld: Ofta är det en kombination av sexuellt, psykiskt och fysiskt våld.

4. Våldtäkt
20% av gärningsmännen är obekanta medan 80% är bekanta varav:
- 21% är bekant eller familj
- 27% är ytlig bekant.
- 32% är en partner.
Sverige har en av de högsta andel anmälda våldtäkter i världen. 42% av kvinnor rapporterar om
sexuellt våld någon gång i livet medan 65% även rapporterar förnedring och trakasserier.
Motsvarande siffor för män är 15 respektive 28%.
Definition av våldtäkt: Genom våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag
eller sexuell handling. 2-6 års fängelse. Gäller även om personen är i en särskilt utsatt situation
(hjälplös situation) såsom medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan,
sjukdom, kroppskada eller psykisk störning etc.
Barn <15 år räknas som våldtäkt mot barn – samma straffskala. Gäller även 15-18 åringar och som är
avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av gärningsmannen.
Detta gäller dock inte om det uppenbart inte skett något övergrepp – sk Romeo och Julia paragrafen.
Finns även nya tillägg till lagen:
- Deltagande i en sexuell handling ska vara frivilligt.
- Samtyckeslag – valet att delta frivilligt ska komma till uttryck.
- Sexualbrott som sker på internet.
- Synnerligen grovt brott; 6-10 års straffskala.

4.1 Akutmottagning för våldtagna på SÖS – AV-SÖS

Finns sedan oktober 2005 för hela SLL. Har hand om hela vårdkedjan och är kostnadsfritt samt
frivilligt. Öppet dygnet runt.
Ca 8000 nya fall – 700-800/år vilket motsvarar 60 fall/mån. Ca 60 män 2017.
Återbesök till terapeut, ssk och läk erbjuds. 57% polisanmäls. 22% är <18 år.
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Ökande antal. Störst peak runt 18 år.
Handläggning: Psykologiskt bemötande, krishantering. Rättsmedicinsk undersökning och spårsäkring.
Medicinsk vård och uppföljning. Socialt stöd och uppföljning.

4.2 Medicinsk vård och uppföljning

Sexuellt överförbara infektion – testning.
- Genast: Klamydia, Gonorré, HIV, hepatit och syfilis.
- 2 veckor: Klamydia, gonorré
- 2 mån: HIV
- 4 mån: Hepatit/Syfilis.
Graviditetsförebyggande; Akut p-piller
Infektionsprofylax; Hepatit (vaccination generöst) och HIV (i utvalda fall).

4.3 Konsekvenser av våldtäkt

Främst extremiteter är det som skadas – även genitalia, huvud och bål.
PTSD – traumatisk händelse, påträngande symtom, undvikande, negativ påverkan.
Efter 6 mån har 40% PTSD.
Depression.
Upprepningsrisk; Normalisering och ökad sårbarhet.
Kroppsliga symtom: Gyn och ångest.
Sexuella problem: Minskat njutning och nöje. Rädsla för sex. Bristande lust. Orgasmsvårigheter.
Riskfaktorer för sexuella problem: Unga, känd förövare och penetration. Undvikande av sex är en
negativ prospektiv faktor medan en kärleksfull och förstående partner är en positiv faktor.
Vid hot aktiveras sympatikusaktivering som leder till:
- Aktiv coping: Flight or fight. <0,002 sek. Motorisk aktivering. Vidgade pupiller. Muntorrhet.
Insulinpåslag.
- Passiv coping: ”Spela död”. Låg puls och tryck. Svag andning. ”Förlamning”. Stumhet.
Den tonisk immobiliteten (Spela död) drabbar 37-52% under våldtäkt. Upplevelsen av detta mäts
efter våldtäkten.

Sexologi
Vad påverkar den sexuella upplevelsen; Hormoner, fysiologiska processer, anatomiska strukturer,
emotioner, kulturella föreställningar, sociala sammanhang, normer, relationer, kognitioner och CNS.

1. Sexualitet som en del i hälsa och ohälsa
Sjukdomar: CVD, endokrina sjukdomar (ex diabetes à Svamp i underlivet och smärta), GIsjukdomar, smärttillstånd, onkologiska sjukdomar (psykologiska och direkta symtom), gynekologiska
sjukdomar, urologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och psykiatriska sjukdomar såsom
depression, ångesttillstånd och beroendesjukdom.
Läkemedelsbiverkningar: Förändrade hormonnivåer, påverkan på slemhinnor, andra kroppsliga
förändringar och påverkan på funktion. Ökad trötthet som en indirekt påverkan.
Kirurgiska ingrepp: Förändrad kroppsuppfattning, förändrad funktion och smärt efter ingrepp.
Patienter önskar få frågor och information. Personal undviker dock att prata sexuell hälsa pga
tidsbrist, kompetensbrist, svårt att hänvisa vidare, någon annans ansvar och att man upplever frågor
kring sexualitet som kränkande/privat.
Kön, ålder och vårdgivares kännedom om relation påverkar!
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PLISSIT är en modell som används för att prata om sexuell hälsa:
- Premission – Tillåtelse att prata om sexuella problem.
- Limited Information – Vissa behöver begränsad information – Ex smärtbehandlingen kan
förändra din upplevelse. SSRI kan minska sexlusten.
- Specific Suggestion – Specifika förslag. Vissa andra patienter kräver detta.
- Intensive therapy – Är inte majoriteten och endast vissa kräver detta.

2. Sexuell respons
Sexuell respons enligt Master and
Johnssons kom 1966 men denna modell
saknade lust och variabilitet – gav en
snar vinkel.
År 2000 kom sexuell respons enligt
Bassons med en modifiering av Elmerstig
år 2016. Denna modell var mer komplex
och inkluderade upphetsning, respons/lust etc. Dessutom inkluderades olika motiv att ha sex och
sexuella stimuli med olika innehåll.

3. Sexualitet som del av anamnesen
Viktigt att ställa frågor om sexualiteten då det även kan vara tecken på sjukdomar såsom hypertoni,
depression, diabetes mm. Man ska även ge information om sjukdomar och behandlingar som
påverkar sexualiteten. Man ska ställa öppen fråga och till alla.
Symtombeskrivning: Tid. Plötslig eller smygande symtomdebut. Situationsbundet eller ej?
Partnerberoende eller ej? Provade strategier? Livssituation (hemma och arbete)? Hälsa?

Infertilitetsutredning hos kvinnor
Anses som en sjukdom i västländer men inte i mindre utvecklade länder.
Definition: Tillstånd som ska betraktas som en sjukdom
Utredning syftar till att hitta orsaken till orsaken.
- Primär infertilitet: Paret har inte fått barn tidigare.
- Sekundär infertilitet: Paret har fått barn tidigare men har problem nu.
Har man redan gemensamma barn erbjuds inte offentlig finansierad behandling.
Vilka ska utredas? – Alla med infertilitetsproblem.
Total fertilitet: En 50 årig kvinna har i Sverige 1,75 barn. Lägsta i Eurpa.
29 år är medelåldern för en kvinna att få sitt första barn.

1. Frågor
- Hur länge har paret försökt?
- Regelbundet samliv? Sexuella problem?
- Vilka ska utredas?
Dessa är till grund för att utröna för när utredning ska påbörjas.

2. Diagnos
Par som försökt 1 år utan preventivmedel och regelbundet samliv.
Prevalens: 14% - 1/7 par.
Tidig utredning om:
- Infertilitetsfaktorer i anamnesen (amenorré, oligomenorré, salpingit, bukinfektion, cryptochidia)

85

Moment Reproduktion Sammanfattning Termin 10
-

Erik Bernebrant

Kvinnans ålder ≥35 år.
Patienter med HIV, hepatit B och hepatit C
Tidigare cancerbehandlad.

3. Kvinnlig infertilitet

Anamnes hos kvinnan:
- Ålder
- Pubertetsutveckling, tidigare sjukdomar.
- Menscykel mönster; Amenorré? Oligomenorré? Ovalutionstester?
- Tidigare graviditet? Även missfall
- Riskfaktorer för tubarskada? Operationer?
Livsstilsfaktorer: Rökning. Alkohol. Övervikt är förenad med subfebrilitet, speciellt hos kvinnor med
oligomenorré och PCOS. Undervikt.
Status: BMI. Acne, tecken på hyperandrogenism. Thyroidea. Ulj och gynundersökning.
Orsaker:
- Ovulatoriska störningar: Hypothalemisk anovulation. PCO. Ovariellsvikt.
- Tubarobstruktion: Infektioner, ektopisk graviditet, endometrios.
- Endometrios
- Uterina orsaker: Submukösa leiomyom, malformation.
- Sexuellstörning (vaginism).
Diagnostik:
- Ovulation: Ultraljud över folliklar, antal folliklar. Normal mens, S-progesteron, TSH. FSH, LH och
PRL om amenorre eller oligomenorre.
- Tubar: Hystrosonosalpingografi.
- Endometrios: Anamnes, dysmenorre, smärt. Gynekologiskt status, smärtafulla resistenser,
ovariecystor.
- Uterus utseende: Utraljud.
Behandling:
- Ovalutioninduktion: Antiöstrogen i PCO. Gonadotropin vid hypothalemisk amenorre.
- Operativ behandling av endometrios
- Inseminiering + ovulationsinduktion om oförklarlig infertilitet.
- IVF: Tubaskada, endometrios, anovulation etc.

4. Manlig infertilitet
Orsaker:
- Störning i spermieproduktionen: Olika genorsaker. Orkit, zika? Icke nedvandrade testiklar,
varikozele, hypogonadotrop hypogonadism. Toxiska substanser. Svår systemisk sjukdom.
- Abnormal spermatozoa
- Obstruktion
- Aejukalation eller ED
Aspermi: Avsaknad av utlösning trots orgasm
Azoospermi: Avsaknad av spermier.
- Obstruktiv; agnesi av vas deferens, normalt FSH
- Non-obstruktiv
- Pre-testikulär: LH-FSH brist ex.
Oligozoospermi: Få spermier
Astenozoospermi: Minskad motilitet
Utredning
- Anamnes: Sjukdomar, testikulär nedvandring, infektion, sexualanamnes.
- Andrologisk undersökning: Habitus, testikulär storlek och lokalisation.
- Spermieanalys: Ejakulatvolym, motilitet, morfologi av spermatozoa.
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Karyotypering, specifika gentester: Kleinfelter, XX, translokation, Y-kromosomal deletion.
Mutation i androgen, LH och FSH receptorer. Cystisk fibros (kongenital agnesi). Strukturell
abnormalitet. Kallmans syndrom (hypogonadotrof hypogonadism, anosmi, KAL-1 mutation.
- Testikulär biopsi om azoospermi.
Behandling
- Ställa in hypertonimedicinering.
- Gonadotropi vid behov.
- Mikrokirurgi av vasektomi reversion.
- Behandling av ED.
- Assisterad reproduktion nästan alltid möjligt.
- Insemination
- IVF
- Intracytoplasmatisk spermainjektion.
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