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• Jag minns tydligt en blivande mamma som 
jag tog hand om som alldeles nybliven barn-
morska. Hon hade fått snabbt uppseglande 
HELLP med hjärtkomplikationer och  
låg med magnesiumdropp medan narkos  - 
lä karna och obstetrikerna försökte stabili-
sera henne inför en födsel. 

Jag var ny som barnmorska men erfaren 
som akutsjuksköterska och fick hjälpa till  
i vårdandet, inte minst med att hålla koll  
på EKG som elektroniskt skickades över till 
hjärtintensiven för monitorering. 

Barnmorskors unika kompetens  
behövs i preeklampsivården

Jag är helt säker på att jag delvis gömde 
mig i att tolka EKG och monitorera blod-
tryck, sådant som var vardagsmat för  
mig på den tiden. Jag duckade helt enkelt 
de stora existentiella frågorna som kvin-
nan kanske, eller kanske inte, behövde 
samtala om just då. 

Jag hoppas att någon av mina kollegor 
tog det samtalet. Alldeles säkert var att vi 
var många involverade och att jag senare 
inte såg någon dokumentation kring vem 
som samtalat med mamman om vad. 
 Information gavs naturligtvis men det är 
osäkert vad som sagts, av vem och vid vil-
ket tillfälle. 

Kunskapen kring erfarenheter av pre-
eklampsi är bristfällig. När jag skulle hålla 
en föreläsning om detta för första gången, 
häpnade jag över hur lite som är beforskat 
utifrån de drabbade och deras  familjers 
perspektiv.   

Jag är därför så glad att två barnmor-
skor doktorerar om erfarenheter av pre-
eklampsi just ifrån svensk kontext.  
Maria Andersson vid Lunds universitet  
och  hennes medförfattare har redan hunnit 
publicera två vetenskapliga artiklar om 
kvinnors upplevelser om preeklampsi som 
klargör brister i vården – men också tyd-
ligt pekar på möjliga vägar framåt. 

Lilja Thorgeirsdottir och vår forskar-
grupp vid Göteborgs universitet har tagit 

sig an att undersöka erfarenheter hos part-
ners till kvinnor som drabbats av pre-
eklampsi. Liljas manus är inskickat till en 
vetenskaplig tidskrift och jag hoppas  
att hon kan delge er sina fynd inom kort. 

Otroligt positivt är också att vi fått en 
patientförening för preeklampsi, eklampsi 
och HELLP – Preeklampsiföreningen 
preeklampsi.se. Nu behöver vi kroka arm 
med dem för att förbättra omhänderta-
gandet av drabbade och deras familjer. Hade 
det funnits ett tydligt vårdprogram hade 
jag som nybliven barnmorska nog känt mig 
lite säkrare i att öppna upp för samtal med 
den blivande mamman och pappan. Om 
inte, hade i alla fall mina kollegor vetat att 
jag inte hade gjort det. De hade därefter 
kunnat hjälpa mig att växa som barnmor-
ska och ta mig an familjen med vår unika 
kompetens och kunskap. 

Nästa steg inom forskningen blir själv-
klart att designa och studera potentiella 
vårdinterventioner för familjer där den gra-
vida drabbats av preeklampsi. 

Vi har god återväxt av barnmorskor med 
hög vetenskaplig kompetens och intresse, så 
jag har stor tillförsikt inför framtiden. 

Till dess kan vi alla tänka på vilken ut-
satt situation det är att drabbas av pre-
eklampsi och se över våra lokala rutiner för 
omhändertagandet.

I detta nummer av Jordemodern har vi fokus på preeklampsi.  
Ett obehagligt tillstånd som så plötsligt kan slå till under en graviditet. 

Text Karolina Lindén docent Bild Elin Lindström/Göteborgs universitet

Allt gick bra för mamma och barn till slut, 
men det var mycket osäker utgång ett tag. 

I efterhand är det inte EKG eller för den 
delen CTG som jag minns, utan hur otill-
räcklig jag kände mig i mötet med kvinnan. 

Som sjuksköterska hade jag stor erfaren-
het av att träffa patienter och anhöriga som 
befann sig i kris. Men graviditet och födsel 
ska vara glada positiva händelser och jag 
kände mig oförberedd inför att möta en bli-
vande mamma som inte bara upplevde risk 
för sitt eget liv – utan även för sitt barns.

Jag duckade helt enkelt  
de stora existentiella 

frågorna som kvinnan kanske,  
eller kanske inte, behövde  
samtala om just då. 

Karolina Lindén

Barnmorska, docent i reproduktiv  
och perinatal hälsa, Göteborgs universitet   
karolina.linden@gu.se
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• Sjukdomen beskrevs redan av egyptierna i 
Kahun papyrusrulle och senare av grekerna 
som myntade begreppet eklampsi vilket 
 betyder ”blixt från klar himmel”. Beskriv-
ningen är en bildlig analogi till det kliniska 
förlopp som observerades, nämligen att till 
synes friska gravida kvinnor, plötsligt in-
sjuknade i ett krampanfall. Det skulle dröja 
till 1700-talet innan man insåg att kram-
perna slutade efter förlossning och att de 
skiljde sig från epileptiska kramper. Drygt 
100 år senare noterades ett samband mellan 
proteinuri och PE. Proteinuri som sedan 
dess har varit en obligat biomarkör för 
 diagnos är i många nya internationella rikt-
linjer och även i SFOGs nya riktlinjer 
 endast ett av många tecken på organskada.  

År 1849 myntade Dr William Tyler Smith 
begreppet toxemi, hypotesen var då att 
 avfallsprodukter från kvinnans och barnets 
kropp ansamlades i blodet och irri  te rade 
det centrala nervsystemet. Först 1897 
 kunde kopplingen mellan hypertoni och 
eklampsi fastställas (1).

Preeklampsi har länge benämnts ”teorier-
nas sjukdom”, då många hypoteser om dess 
uppkomst har presenterats i olika studier. 
En viktig milstolpe var 1989, när James 
 Roberts forskargrupp kunde visa att PE är 
en generell endotelsjukdom (2). Ett par år 
senare presenterade Christopher Redman 
(3) tvåstegsmodellen, en idag generellt 
 accepterad modell som nyligen modifierats 
för att förklara sent debuterad PE.  

Tvåstegsmodellen (4)
Steg 1 representeras av placentabildningen. 
När blastocysten fäster i uterus decidua-
omvandlade slemhinna påbörjas bildningen  
av placentan. De extravillösa trofoblasterna 
ankrar fast graviditeten till ett djup av mot-
svarande 3–5 mm. Spiralartärerna invade-
ras och stängs tillfälligt av för att skydda 
fostret mot för höga syrgasnivåer. Den rela-
tiva hypoxin som uppstår stimulerar kärl-
nybildningen – angiogenesen i placentan, 
en process som även förstärks av att placen-
tan frisätter tillväxtfaktor (PlGF). 

Efter 12e graviditetsveckan öppnas spi-
ralartärerna upp och syresatt blod ström-
mar in i placentan genom de nu vida 
 spiralartärsmynningarna. Den fetala cirku-
lationen återfinns i de fingerlika villi som 
likt tångruskor i havet, doppar ner i det 
 intervillösa rummet och tillser ett effektivt 
närings- och gasutbyte mellan fostret och 
modern.

Den mänskliga placentan är unik i sin 
konstruktion, inga andra däggdjur har en 
så nära kontakt mellan fetalt och mater-
nellt blod, endast tre cellager skiljer cirku-
lationerna åt genom den så kallade blod-
placenta barriären. Värt att nämna i detta 

sammanhang är att inga andra däggdjur 
utvecklar preeklampsi, de djurmodeller 
som utvecklats för forskningsbruk, är alla 
artificiellt inducerade på något sätt.

En störd placentation leder till en ytlig 
inväxt i deciduan och att spiralartärerna 
förblir trånga i sina mynningar. Följden blir 
en försämrad blodgenomströmning med 
ojämn syrgasleverans vilket i sin tur leder 
till oxidativ stress som skadar placentan. 
Initialt leder detta till försämrad funktion 
och i förlängningen till att placentan åldras 
för tidigt – senescence, att trophoblasterna 
dör och blod-placentabarriären läcker. 
Som en konsekvens släpper den söndervitt-
rande placentan ifrån sig vävnadsmaterial 
som når den maternella cirkulationen. 

Från ytan på placentans villie, avknop-
par syncytiotrofoblasterna små blåsor, så 
kallade vesiklar. När dessa når den mater-
nella cirkulationen har man i nyligen publi-
cerade studier visat att vesiklarna blir 
upptagna av kärlendotelet (5). Genetiskt 
material från placentan överförs via vesik-
larna till endotelcellerna vars funktion där-
igenom påverkas negativt (6). Då fostret 
och placentan är kroppsfrämmande för 
mammans immunförsvar, triggar materia-
let från placentan dessutom till en ökad 
 inflammation som i sin tur förvärrar ska-
dorna på kärlendotelet. 

Steg 2 kännetecknas av de kliniska mani-
festen, generell svullnad, blodtrycks-
stegring och någon form av organskada som 
debuterar efter 20e graviditetsveckan är 
den centrala definitionen av preeklampsi. 
Sviktande organfunktion uppstår som  
en följd av inflammation, oxidativ stress 
och den generella endotelskadan. 

Havandeskapsförgiftning

Preeklampsi etiologi

Havandeskapsförgiftning-Preeklampsi (PE) drabbar varje år cirka 8.5 
miljoner blivande mödrar i världen, varav 5 000 i Sverige. Det är globalt 
sett den ledande dödsorsaken hos både mödrar och foster under 
 graviditeten. Uppskattningsvis dör cirka 76 000 kvinnor och 500 000  
barn årligen, speciellt i låg- och mellaninkomstländer söder om Sahara, 
Sydamerika och Indien.

Text Stefan Hansson professor Bild Privat

Stefan Hansson 
Avdelningschef, Professor, Obstetrik  
och gynekologi, IKVL, Lunds universitet
Forskargruppschef, Enheten för  
translationell obstetrisk forskning
Professor, EpiHealth:  
Epidemiology for Health
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En defekt placentation ses framför allt vid 
tidigt debuterad PE (före graviditetsvecka 
34) och utgör cirka 20 procent av alla  
PE-fall. Majoriteten av PE debuterar efter 
vecka 34 och har oftast en normalt utveck-
lad placenta. I dessa fall stressas placentan 
av andra orsaker som till exempel trängsel i 
livmodern (som vid duplex graviditet), yttre 
faktorer exempelvis luftföroreningar och/
eller maternella riskfaktorer såsom hyper-
toni, diabetes, autoimmuna sjukdomar och 
obesitas vilka alla på olika sätt bidrar till 
stress på endotelet och placentan (4).

De kliniska manifesten och organska-
dorna är mycket varierande från kvinna till 
kvinna varför man idag börjar tala om PE 
som ett syndrom, snarare än ett enkelt väl-
definierat sjukdomstillstånd. Mycket av 
 dagens forskning syftar till att förstå under-
liggande sjukdomsmekanismer och att 
identifiera nya biomarkörer för prediktion 
och förbättrad diagnostik. De två mest 
 validerade biomarkörerna idag är I) den 
placentära kärltillväxtfaktorn PlGF och  
II) sFlt-1, en löslig receptor för kärltillväxt-
faktorerna (PlGF och VEGF). Den lösliga 
 receptorn motverkar kärlnybildning vilket 
leder till en obalans, antiangiogenes.

Relativt ny forskning, gällande konse-
kvenserna av preeklampsi, har visat att 
drabbade kvinnor har 2–8 gånger ökad risk 
att utveckla kardiovaskulär sjukdom, 
 stroke och diabetes efter preeklampsi. De 
 underliggande mekanismerna är inte helt 
kartlagda men centralt är en permanent 
 endotelskada som leder till stela kärl. Detta 
talar för att sjukdomen har ett tredje steg 
vilket bör beaktas i den information man 
ger till drabbade kvinnor. 

Trots intensiv forskning saknas idag fortfa-
rande behandling för preeklampsi. Före-
byggande behandling med lågdos ASA är 
effektivt om det ges till kvinnor med ökad 
risk i enlighet med de nya riktlinjerna. 
Framtida handläggning bör även omfatta en 
strukturerad uppföljning för att förebygga 
psykologiska trauma, ge bättre information 
om livsstilsförändringar och tidigt fånga 
upp tecken på kardiovaskulär sjukdom eller 
diabetes.

Stefan Hansson 

Professor, överläkare, 
Lunds universitet, Kvinnokliniken,  
Skånes universitetssjukhus 
stefan.hansson@med.lu.se
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• Inom vår forskargrupp har vi hittills gjort 
två intervjustudier (1,2), som planeras ingå 
i min kommande avhandling. Resultaten 
visar att kvinnor med PE;
• Upplever en generell brist på information 

under graviditet och postpartum samt 
 visar på ett behov av en detaljerad, konse-
kvent och upprepad information.

• Upplever PE som en oväntad och skräm-
mande situation som all hälsovårdsperso-
nal behöver vara medveten om.

• Har ett behov av mer stöd på grund av 
ökad stress, oro och en förtvivlan över att 
vara separerad från sitt nyfödda barn.

• Upplever en brist på kunskap om PE och 
dess långsiktiga hälsorisker.

Barnmorska/doktorand 

Institutionen för klinisk vetenskap, Lund 

Lunds universitet 

maria.andersson.5171@med.lu.se 
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Bild: Gabriella Aichholtzer Hedström 
 

Illustration Gabriella Aichholtzer Hedström

Preeklampsi ur ett patientperspektiv 
Brister i vården vid preeklampsi

Det  pågår och har tidigare gjorts omfattande medicinsk forskning för att 
förstå de bakomliggande faktorerna för preeklampsi (PE). Trots att PE  
är en av de allvarligaste obstetriska komplikationerna finns det få studier 
som beskriver kvinnors upplevelser och erfarenheter av PE. Resultaten 
från tidigare studier visar att PE upplevs som ett skrämmande och 
livshotande tillstånd. Många kvinnor upplever också brister i vården och 
ett lågt psykosocialt stöd. 

Text Maria Andersson doktorand Bild Privat
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som mycket traumatiskt för mammorna. 
Vidare uppgav de att det kändes som om 
deras eget vårdbehov kom i andra hand.

... det kändes som man blev lämnad ... 
samtidigt som jag var kvar på sjukhuset  
... här brydde dom sig bara om honom ... 
och dom pushade på att han skulle ligga i 
famnen i flera timmar ... och jag mådde  
ju dåligt ... det blev en liten krock mellan 
neonatalvården och min preeklampsi ... 
(P10)

Socialstyrelsens utredning Kunskapsstöd 
för vården till kvinnor efter förlossning 
uppmärksammade undermålig postpartum 
uppföljning av kvinnor med en komplicerad 
förlossning. I utredningen framkommer  
det att det finns rekommendationer om att 
 föräldrarna vid en komplicerad förlossning 
ska erbjudas samtalskontakt och återbesök 
till obstetriker och barnmorska inom två 
veckor och därefter vid behov, dock senast 
efter två till tre månader. Hur detta efter-
följs i praktiken är inte kartlagt. 

I mina två intervjustudier framkom det att 
kvinnorna upplevde en brist på kunskap om 
PE och sina framtida hälsorisker. De flesta 
är inte medvetna om att de har en ökad risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och 
stroke. Inte heller att deras döttrar löper upp 
till åtta gångers ökad risk att också drabbas 
av PE. De får sällan information om bety-
delsen av en hälsosam livsstil och behovet av 
att följa sitt blodtryck årligen resten av livet. 

Som klinisk barnmorska, forskningsbarn-
morska och doktorand träffar jag ofta 

kvinnor med PE och de flesta önskar en mer 
strukturerad uppföljning efter förlossningen.

... att det inte kom någon läkare efteråt och 
satt ner och berättade ... om kejsarsnittet 
över huvud taget och hur det gick till ...  
och vad jag kan förvänta mig nu ... (PE8)

Svensk kvinnosjukvård behöver öka medve-
tenheten om hälsoriskerna hos drabbade 
kvinnor. Vinsterna av en systematisk post-
partum uppföljning med blodtryckskontrol-
ler, information och ett bättre psykosocialt 
stöd behöver utvärderas. 

I enlighet med Svensk Förening för 
 Obstetrik och Gynekologi, och deras natio-
nella riktlinjerna för preeklampsivård (3) 
ska alla kvinnor med högt blodtryck under 
graviditeten följas upp postpartum. På 
grund av bristande resurser ser implemen-
teringen av detta olika ut i olika regioner. 

I Chicago finns en nystartad postpartumkli-
nik för kvinnor som drabbats av högt blod-
tryck och PE. Detta program har visat stor 

framgång, genom att öka följsamheten efter 
förlossningen bland dessa patienter (4). 

För att minska sjuklighet relaterad till 
PE, etablerades ett program som heter 
STAMPP-HTN (Systematic Treatment and 
Management of Postpartum Hypertension). 
Flera interventioner har introducerats;  
I) bättre utbildning och utbildningsmaterial 
för patienter och personal, II) skriftliga ut-
skrivningsinstruktioner, III) blodtryckskon-
troller på en postpartum klinik speciellt ut-
formad för dessa patienter och IV) långvarig 
uppföljningsvård på kardiologisk klinik.

Mitt mål är att utvärdera och introducera 
ett motsvarande vårdprogram för svenska 
kvinnor. Målet är att ge bästa möjliga post-
partumvård för kvinnor med högt blod-
tryck och PE även i Sverige.

Referenser
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 postpartum when diagnosed with preeclampsia: A qualitative study. Eur J Midwifery. 2021 Sep 8;5:37. doi: 10.18332/ejm/

2. Hansson, T., Andersson, ME., Ahlström, G. and Hansson SR. Women´s experiences of preeclampsia as a condition of 
 uncertainty: a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth 22, 521 (2022). doi.org/10.1186/s12884-022-04826-5

3. Riktlinjer för hypertonisjukdomar under graviditet, SFOG. 2019-10-23. Reviderad 210121  
www.sfog.se/media/337263/hypertonisjukdomar-under-graviditet-sfog-2019-10-23-reviderad-210121.pdf

4. Suresh S, Duncan C, Kaur H, Mueller AM, Tung A, Perdigao JL, Khosla K, Dhir R, Stewart K, Wallace K, Ahn R, Rana S. 
 Postpartum Outcomes with Systematic Treatment and Management of Postpartum Hypertension (STAMPP HTN).  
Obstet Gynecol. 2021 Nov 1;138(5):777-787. PMID: 34619718.

Maria Andersson

Barnmorska, doktorand
Institutionen för klinisk vetenskaper, Lund
Lunds universitet
maria.andersson.5171@med.lu.se

Kvinnorna uttrycker att informationen 
 varit fragmentarisk och otydlig när de blir 
 inlagda för observation inom kvinnosjuk-
vården. De uttrycker dessutom att de har 
svårt att förstå de komplicerade medicinska 
termerna som vårdpersonalen använder. 
De känner sig inte heller involverade i vård-
planeringen.

... första gången jag faktiskt fick någon 
form av adekvat information ...  
det var  efter ... födseln och det känns lite 
konstigt ... Jag tillbringade nästan två 
veckor på sjukhuset ... (PE9)

Kvinnorna uttryckte en tydlig önskan om 
att få skriftlig information om PE, som ett 
komplement, att läsa vid ett lugnare skede. 
Det ledde till att vi på Skånes universitets-
sjukhus (SUS) numera delar ut en skriftlig 
information om högt blodtryck och PE  
i samband med inläggning på sjukhuset. 
Målet är att informationen ska översättas 
till engelska, arabiska och så småningom 
även andra språk. Många utlandsfödda 
kvinnor har dessutom en ökad risk att drab-
bas av PE och uppvisar oftare flera medicin-
ska riskfaktorer.

IDENTIFIERADE PROBLEM I VÅRDEN 

Inom vården upplever barnmorskor och 
 läkare att de försöker ge adekvat informa-
tion. Problemet är ofta att kvinnorna  
inte alltid är mottagliga för informationen  
vid det tillfälle då den ges. Informationen 
kanske ges för sällan eller vid fel tillfälle. 
En prematur förlossning innebär ofta att 
barnet måste vårdas på neonatalavdelning. 
Att vara separerad från sitt barn upplevdes 
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Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Riktlinjer för preeklampsivård

• Riktlinjerna har under 2020 och 2021 imple-
menterats i majoriteten av svenska regio-
ner. Uppdateringar av riktlinjen sker fort-
löpande efter systematiska sökningar. 
I följande text sammanfattas de mest cen-
trala delarna av riktlinjen. 

DEFINITIONER

Preeklampsi diagnostiseras om den gravida 
kvinnan drabbas av hypertoni före eller 
 under graviditeten i kombination med annan 
organpåverkan. Vanligast uttrycks detta 
som en ökad utsöndring av protein i urinen 
men preeklampsi kan nu enligt SFOG 
 riktlinjen även manifesteras i form av organ-
komplikationer från andra organ såsom 
hjärnan, hjärtat eller levern. De diagnostiska 
kriterierna sammanfattas i faktaruta 1. 

RISKFAKTORER OCH PREDIKTION

Riskfaktorer för preeklampsi inkluderar  
att vara förstföderska, ökat BMI>30 och 
 ålder >40 år. I dessa riskgrupper hittar  
man de flesta kvinnor av de som utveck lar 

Faktaruta 1. Diagnos av hypertoni och preeklampsi under graviditet

Graviditetsinducerad  
hypertoni

Systoliskt blodtryck (sBT) ≥ 140 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck  
(dBT)≥ 90 mmHg uppmätt vid två tillfällen med 15 minuters intervall.  
Debut efter 20 graviditetsveckor och normaliserat inom 12 veckor  
postpartum.

Svår hypertoni sBT ≥160 mmHg och/eller dBT ≥ 110 mmHg uppmätt vid två tillfällen  
med 15 minuters intervall. 

Kronisk hypertoni Hypertonidiagnos före graviditet eller nytillkommen hypertoni  
under  graviditet (sBT ≥ 140 mmHg och/eller dBT ≥ 90 mmHg)  
före  graviditetsvecka 20. 

Preeklampsi Multiorgansyndrom med hypertoni och nydebuterat engagemang av  
ett eller flera organsystem och/eller den fetoplacentära enheten.
Diagnosen preeklampsi ställs alltså vid hypertoni tillsammans med  
minst ett av följande organengagemang:

Njurpåverkan:
• Proteinuri verifierad med slumpmässig urin-albumin-kreatininkvot  

≥8 mg/mmol (signifikant proteinuri)
• Njurinsufficiens: Kreatinin ≥ 90 µmol/L, oliguri <500 mL/dygn

Leverpåverkan:
• Transaminasstegring >1,2 µkat/L (fördubbling), svår epigastriesmärta  

eller smärta under höger arcus utan annan förklaring

Hematologisk påverkan:
• TPK <100x109/L, hemolys (haptoglobin <0,25 g/L eller LD >10 µkat/L)

Neurologisk påverkan:
• Svår huvudvärk
• Persisterande synstörning
• Fotklonus 
• Kramper (eklampsi)

Cirkulationspåverkan:
• Lungödem
• Bröstsmärta utan annan förklaring

Uteroplacentär dysfunktion
• Intrauterin tillväxthämning

I december 2019 publicerades riktlinjer för preeklampsivård från arbets-
gruppen för Preeklampsi (ARG Preeklampsi) på uppdrag av SFOG. Dessa 
riktlinjer togs fram efter en systematisk litteraturöversikt med granskning 
av vetenskaplig kvalitet enligt GRADE-systemet. 

Riktlinjen är nåbar för allmänheten och finns på SFOG:s hemsida via 
länk sfog.se/start/kunskapsstoed/obstetrik/preeklampsi. 

Text Lina Bergman docent Bild Privat

Lina Bergman
Docent, överläkare Kvinnokliniken,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och  
Institutionen för kliniska vetenskaper,   
Göteborgs Universitet

 pre eklampsi då dessa riskfaktorer är vanliga 
i populationen. Sjukdomar såsom sys - 
  te misk lupus erythematosus, tidigare pre-
eklampsi, diabetes och kronisk hypertoni 
är starka riskfaktorer för preeklampsi men 
förekommer i en mindre del av den gravida 

populationen. I mödrahälsovården screenas 
alla gravida för riskfaktorer och bedöms 
vara låg- eller hög risk för att utveckla pre-
eklam psi. Om kvinnan betecknas som  
hög risk (om hon har tre eller fler moderata 
 riskfaktorer eller en högrisk faktor) erbjuds 
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Preeklampsi-ARG
Preeklampsi ARG bildades vid ett konstituerande möte under SFOG veckan 2018.

Gruppen består av specialister och läkare under utbildning till obstetriker och gynekologer  
och vi hälsar alla intresserade välkomna.

Riktlinjer för hypertonisjukdomar under graviditet, SFOG 2019-10-23. Reviderad 210121.

SFOGs riktlinje är utarbetad av medarbetare vid kvinnoklinikerna vid universitetssjukhusen  
i Lund/Malmö (SUS), Uppsala, Göteborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Stockholm  
(Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och UltraGyn).

sfog.se/start/kunskapsstoed/obstetrik/preeklampsi

hon  be hand ling med acetyl salicylsyra och 
ibland  tätare uppföljning  såsom fler blod-
tryckskontroller. 

Lågdos acetylsalicylsyra har i olika stu-
dier visat sig förhindra eller försena upp-
komsten av tidigt debuterande preeklampsi. 
Kvinnor som faller ut som hög risk rekom-
menderas att medicinera med lågdos acetyl-
salicylsyra från graviditetsvecka 12 till 36. 

HANDLÄGGNING

Den i dag enda botande åtgärden vid pre-
eklampsi är att avbryta graviditeten genom 
förlossning. Då preeklampsi är en progres-
siv sjukdom är den bästa handläggningen 
för mamman att förlösas så fort som möj-
ligt, dock efter stabilisering av blodtrycket 
om svår hypertoni eller eklampsi föreligger. 
Vid nyupptäckt preeklampsi bör kvinnan 
generellt läggas in på sjukhus. Om pre-
eklam psin inte klassas som svår, kan poli-
kliniska kontroller med ny systematisk 
 bedömning minst två gånger i veckan över-
vägas för att minska graden av förtidsbörd 
hos fostret. 

FÖRLOSSNING

Förlossning rekommenderas oberoende 
graviditetslängd vid svårkontrollerat     
blod tryck (trots optimerad blodtrycks be - 
hand ling), eklampsi, hemolys, stegrade 

lever enzymer, låga trombocyter (HELLP) 
syn drom, placentaavlossning, hjärtsvikt, 
lungödem, intrauterin fosterdöd eller  
svår intrauterin tillväxthämning. Man bör 
överväga förlossning vid organpåverkan 
med sjunkande trombocyter, stigande 
transaminaser, stigande kreatinin, kvar-
stående neurologiska symptom eller     
pre   eklampsi relaterade buksymptom med 
smärta, illamående eller kräkningar.  
I övrigt väljs förlossningstidpunkt genom 
att mammans risker vägs mot risken att 
barnet föds för tidigt. Mammans välbe-
finnande skall alltid prioriteras. Vid gravi-
ditetslängd 37 fullgångna veckor rekom-
men deras för lossning för alla kvinnor med 
preeklampsi. Vaginal förlossning rekom-
menderas efter graviditetsvecka 32, såvida 
inga andra kon traindikationer finns  
för detta eller fostret har en svår tillväxt-
häm ning.

POSTPARTUM

Efter förlossning bör kvinnor med pre-
eklam psi vårdas minst tre dygn inneliggande 
då det finns risk för blodtrycksstegring  
och eklampsi de första dagarna postpartum. 
Även organkomplikationer såsom HELLP 
och eklampsi kan uppträda i upp till 1/3  
av fallen efter förlossningen. Det är viktigt  
att fortsätta kontrollera blodtrycket flera 

gånger per dag. Blodtrycksbehandling bör/
skall insättas om blodtrycket överstiger 140 
mmHg systoliskt eller 90 mmHg diastoliskt 
och fortgå om behandlingen redan är insatt 
då blodtrycket oftast stiger dagarna efter 
förlossningen. Alla kvinnor som haft pre-
eklampsi bör skrivas ut från sjukhuset av en 
läkare och planeras för återbesök till läkare 
två till tre månader efter förlossningen.  
En genomgången preeklampsi kan upplevas 
som en traumatisk upplevelse, varför 
 kvinnan kan behöva psykologiskt stöd post-
partum. 

LÅNGTIDSRISKER EFTER PREEKLAMPSI

Det finns en återupprepningsrisk för pre-
eklampsi som är över 5 gånger så hög jäm-
fört med övriga gravida och om preeklamp-
sin uppkommit före graviditetsvecka 28  
har kvinnan upp till 50 procent  risk att ut-
veckla preeklampsi även i nästa graviditet.  
Vid  förhöjt BMI kan man sänka sin risk 

genom viktnedgång före nästa graviditet. 
Kvinnor som har haft preeklampsi har  
två–fyra gånger ökad risk att drabbas av 
kronisk hypertoni, hjärtkärlsjukdom, stroke 
och diabetes senare i livet. Dessutom har 
man sett en ökad risk för njursvikt, epilepsi, 
stroke och eventuellt även demens hos 
 kvinnor med genomgången preeklampsi. 
Kvinnor som har haft preeklampsi bör    
in for me ras om sina förhöjda risker. De ska 
ha information om att de bör undvika  andra 
riskfaktorer för hypertoni och hjärtkärl - 
sjuk dom såsom rökning och högt BMI och 
att de årligen ska följas upp avseende blod-
tryck, blodfetter och blodsocker kontroller. 

Lina Bergman

Docent, överläkare, Kvinnokliniken,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
Institutionen för kliniska vetenskaper,  
Göteborgs universitet
lina.bergman.2@gu.se

Kvinnor som har haft preeklampsi bör informeras om  
sina förhöjda risker. De ska ha information om att de bör  

undvika andra riskfaktorer för hypertoni och hjärtkärlsjukdom  
såsom rökning och högt BMI och att de årligen ska följas upp  
avseende blodtryck, blodfetter och blodsockerkontroller.
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• Föreningen har hösten 2022 en styrelse med 
sju kvinnor från Luleå i norr till Ystad i 
 söder. Vi är mellan 29 och 54 år och alla har 
egen erfarenhet av någon typ av preeklampsi. 
Föreningen har ett femtiotal medlemmar, 
men många gånger fler följare på sociala 
medier. 

Ni barnmorskor är oerhört viktiga för vår 
patientgrupp! Det är mödrahälsovården som 
kartlägger riskfaktorerna och fångar upp 
en begynnande preeklampsi. För vår patient-
grupp är det bokstavligen livsviktigt att  
få träffa barnmorskor som är uppdaterade  
på vad som är höga och måttliga risker för 
preeklampsi – och som agerar efter gällande 
riktlinjer.

”Barnmorskorna är livsviktiga  
för vår patientgrupp”

Det är genom barnmorskan på MVC som 
den gravida får kunskap om preeklampsi, 
men också tillgång till vidare vård hos 
 specialistmödravården. Vi vill därför upp-
mana alla barnmorskor att berätta varför 
ni tar blodtryck och urinprov! Många 
 gravida vet inte varför kontrollerna görs. 

Kvinnor som genomgått preeklampsi har 
inte alltid fullt förstått vad som har hänt 
under sjukdomsförloppet. Under sjukhus-
vistelsen får de ofta mycket information, 
men den är inte alltid sammanhängande 
 eller ens möjlig för kvinnan att ta in under 
rådande omständigheter. Tänk på detta, 
var än i vårdkedjan du som barnmorska 
möter en kvinna med preeklampsi. Fånga 
upp frågor och avsätt tid för att förklara, 
när kvinnan behöver det. Det kan komma 
frågor flera år efter förlossningen.

Inför nästa graviditet kan kvinnan och 
paret känna stor oro. Paret kan också ha 
olika upplevelser av sjukdomsförloppet. 
Vid allvarliga fall har partnern sannolikt 
fruktat för både kvinnans och barnets liv. 
det är viktigt att ha med när du möter 
 familjen inför och under nästa graviditet.  

Föreningens syfte är främst att erbjuda stöd 
och tillvarata intressen åt kvinnor som 
 genomgått preeklampsi, eklampsi  
och HELLP. Föreningen vill också lyfta att 
preeklampsi drabbar hela familjen; mamma 

För vår patientgrupp är det bokstavligen livsviktigt
att få träffa barnmorskor som är uppdaterade

på vad som är höga och måttliga risker för preeklampsi
– och som agerar efter gällande riktlinjer.

Preeklampsiföreningen, Patientförening för preeklampsi, eklampsi och 
HELLP, startades våren 2021 av en grupp kvinnor som ville skapa det som 
de själva saknade när de blev sjuka. En patientförening har varit på gång 
flera gånger under de senaste åren, men då det ofta tar tid att läka  
och få perspektiv efter en sådan erfarenhet har det aldrig nått hela vägen. 
Nu är vi oerhört stolta att äntligen ha bildat en efterlängtad och 
 väl behövd patientförening.

Text Malene Falk    Emma Nordenstedt Bild Privat
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och barn men även partner och andra när-
stående. Vi önskar att alla drabbade ska 
känna igen sig i våra patientberättelser, som 
också är de mest lästa på vår hemsida. 
Skildringarna beskriver olika delar av  för - 
loppet, hur det är att få diagnosen och bli 
föräldrar mitt i detta. 

Vi arbetar också för att medvetandegöra 
och informera allmänhet, hälso- och sjuk-
vård, institutioner och myndigheter om 
preeklampsi och om patienters erfarenhet 
av både sjukdomen och vården. Syftet  
är förstås att förbättra den senare. Vi har 
 förmedlat vårt patientperspektiv vid speci-
alistutbildningar och fortbildning för 
 barnmorskor. Vi har också medverkat vid 
utformningen av ett par svenska studier 
kring preeklampsi.

Kontakt:

Du kan nå Preeklampsiföreningen på e-postadressen: preeklampsiforeningen@gmail.com

Hemsida: preeklampsi.se

Facebook: Preeklampsiföreningen

Instagram: preeklampsi.se

Preeklampsi 
Eklampsi

HELLP
 

Eller kanske har du hört ordet 
havandeskapsförgiftning?

Läs mer på hemsidan:  
preeklampsi.se  

Preeklampsiföreningen
Patientförening för preeklampsi, eklampsi och HELLP

Det finns en patientförening för dig som  
berörs av någon form av preeklampsi.

preeklampsi.se                  Preeklampsiföreningen

Vi upplever att våra medlemmar stöttar för-
eningen och delar med sig av sina upplevel-
ser för att skapa något gott av sina erfaren-
heter och hjälpa de kvinnor och familjer 
som drabbas av preeklampsi. Vi har också 
upplevt ett genuint intresse från vården att 
utifrån våra upplevelser utveckla och för-
bättra verksamheten. 

Berätta gärna för era preeklampsikvinnor 
att föreningen finns. På vår hemsida finns 
en affisch att ladda ned och sätta upp i vänt-
rum!

För styrelsen för Preeklampsiföreningen

Malene Falk och Emma Nordenstedt

preeklampsiforeningen@gmail.com
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