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INTERKURRENTA SJUKDOMAR

◦ Bakgrund

◦Hjärtsjukdomar

◦Obesitas

◦Diabetes

◦ Psykiska sjukdomar

◦ Epilepsi

◦Astma

◦Njursjukdom



BAKGRUND



Prekonceptionell rådgivning

◦ Sjukdomens påverkan på 
graviditeten

◦ Graviditetens påverkan på 
sjukdomen

◦ Sjukdomen och graviditetens 
påverkan på fostret



SJUKDOM Försämring av 
grundsjukdom

Maternell
komplikation, 

t ex PE

Prematurbörd, 
inkl iatrogen

Tillväxthämn, 
missfall/IUFD

Fosterskador 
eller 

missbildning

Hjärtsjd X X X

Obesitas X X X X

Diabetes X X X

Psykiska sjd

Epilepsi X

Njursjd X X X X

Reumatologisk 
sjd

X X X

Tarmsjd X

Tyreoideasjd X



Anestesibedömning av gravida

◦ Övervikt

◦ Allergier

◦ Blödningsbenägna

◦ Hjärtsjukdomar

◦ Lungsjukdomar

◦ Malign hypertermi

◦ Substansbrukssyndrom

◦ Neurologisk/Muskulär sjukdom

◦ Reumatiska sjukdomar

◦ Ryggbesvär

◦ Begränsad gapförmåga



Maternell död, UK 2018-2020



Maternell död, Sverige 2007-2017

C Grunewald et al, Läkartidningen volym116 2019





HJÄRTSJUKDOM





Multidiciplinär konferens
Var o hur ska kvinnan förlösas? Viken kompetens krävs? Vaginalt el ESEC?

Pulsfrekvens? Arytmirisk? Kardioskop?

Blodtryck? Hur täta kontroller?

Strikt vätskebalans? Hur volymskänslig?

Syremättnad? Pulsoxymetri?

Fysisk belastning? Utgångsextraktion? Obligat eller vb?

Smärtlindring! Viktigt! Ångest o smärta påverkar puls, hjärtminutvolym, syresättning 
osv. Tidig EDA ofta gynnsamt!



Multidiciplinär konferens
Känslighet för läkemedel? T ex oxytocin, prostaglandin, methergin

Endokarditprofylax? Ja/Nej?

Övrig beredskap? Blod, särskilda antiarytmika el andra preparat? Kardiolog informeras 
vid ankomst?

Fosterövervakning? Kontinuerligt CTG?

Plan tillgänglig för alla, alltid!

Övervakning postpartum? Vanlig BB el HIA?



OBESITAS



OBESITAS



Patientfall

◦33-årig förstföderska, tidigare frisk 

◦BMI vid inskrivning på MVC 45, viktuppgång under 
graviditet 15 kg

◦Graviditeten förlöper väsentligen ua

◦Narkosbedömd enl PM

◦ Induktion gravv 42+1 då hon utvecklat PE

◦Bltr 140/105, 3+ proteinuri, toxprover ua



◦ Induktion påbörjas med Propess, BS 2 p

◦ Amniotomi möjlig följande dag, BS 7 p

◦ Följs av värkstimulering med Oxytocindropp

◦ Erhåller EDA vid öppningsgrad 4 cm

◦ Förlossningen går framåt normalt

◦ Systoliskt bltr överstiger aldrig 160 mmHg

◦ Kl 23:40 Partus, välmående gosse, Apgar score 9-10-10

◦ Kl 23:44 Patienten krampar!



◦ Kl 23:52 Hjärtlarm utlöses och HLR påbörjas

◦ HLR-team på plats 5 min senare, asystoli konstateras

◦ Hjärtaktivitet återfås efter 5 min

◦ Placenta uthämtas innan transport till IVA

◦ På IVA startas kylbehandling

◦ Riklig vaginal blödning, manuell exploration utförs

◦ Påföljande morgon ej väckbar, ingen spontanmotorik, vida pupiller 
och anuri



◦ CT-hjärna visar generell svullnad och begynnande inklämning

◦ UCG visar hypertrof vänsterkammare med EF 40-50%

◦ Upprepade neurologbedömningar visar grav hjärnskada

◦ Efter 2 dygn beslut att avbryta livsuppehållande behandling i samråd 
med neurolog och anhöriga

◦Obduktion visar utbredd hjärtinfarkt



OBESITAS



BMI vid inskrivning på MVC 1992-2017



Obesitas och maternell död, UK 2018-2020

MBRRACE 2022

Maternell död i hjärtsjukdom: 62% BMI ≥25 (totalt 61 kvinnor)
Maternell död i tromboembolism: 73% BMI ≥25 (från tidigare rapport)



Obesitas och obstetriska komplikationer

Gunatlike, Obesity and pregnancy, Am J Obstet Gynecol 2011



Obesitas och missbildningar



Obesitas och perinatal mortalitet

Dagfinn Aune et al, JAMA 2014



Obestias och peripartumkomplikationer

BMI ≥40 



GBP och graviditet

◦ Vikten bör stabiliseras och avvakta graviditet 12-18 mån efter GBP

◦ GBP sänker risken för graviditetskomplikation (GDM, hypertoni, 
makrosomi)

◦ GBP ökar risken för näringsbrist

◦ Kosttillskott rekommenderas (B12, Ca, vitD, folsyra, järn)

◦Ökad risk för ”inre bråck”

◦Ökad risk för prematuritet



OBESITAS

Grupp kvinnor med kraftigt ökad
risk för komplikationer under såväl
graviditet som förlossning

En stor utmaning för både 
anestesiologer och 
obstetriker



DIABETES



Graviditet och diabetes

◦Graviditetsdiabetes 2-3% av alla gravida 

à 2.000-3.000/år

◦Typ 1 diabetes 0,35% à ca 350/år

◦Typ 2 diabetes 0,04% à ca 40/år 



Graviditetens påverkan på diabetes

◦ Successivt ökande 
insulinresistens, ffa efter v 20

◦Ökande krav på 
insulinproduktionen, max runt v 
30-34, minskar något mot slutet, 
dock stora individuella skillnader

◦ Kraftigt minskat insulinbehov 
omedelbart efter förlossningen



Förhöjda blodsockernivåer

◦ Första 9-10 veckorna:

Organogenesen påverkad, 
leder till missfall eller 
missbildningar

◦ Senare graviditet:

Diabetesfetopati

◦ Förlossning:

Högt blodsocker àfetal 
hyperglykemi à Ökad O2-
konsumtion och ökad 
hypoxirisk

◦ Nyfödda barnet:

Hypoglykemi

Omognads-/Andningsstörningar



Diabetes och påverkan på fostret
Mor Placenta Foster

↑Fria fettsyror INSULIN ↑
↑Aminosyror

↑Ketoner

↑GLUKOS GLUKOS ↑

↑INSULIN Aminosyror ↑

◦ Insulin passerar inte placenta
◦ Insulin fungerar som tillväxthormon 

hos fostret och t o m några månader 
efter födseln
◦ Intrauterint inducerad 

överproduktion av insulin tar 1-2 
dygn neonatalt av minska ner
◦ Stor hypoglykemirisk hos nyfödd



Diabetisk ketoacidos under graviditet

0.5-3% av gravida med diabetes

Maternell mortalitet <1%, fetal mortalitet 9-36%

Definition:

◦ Hyperglykemi (p-glukos oftast > 15 mmol/l)

◦ Acidos (pH i blod <7,3)

◦Ökad mängd ketonkroppar (i regel ketonuri>2+)

◦ Annan orsak till ketoacidos kan ej påvisas



Diabetisk ketoacidos under graviditet

Etiologi

Insulinbrist, absolut eller relativ

◦ Insulinpump
◦ Kräkningar/hyperemesis
◦ Infektioner
◦ Behandling med beta-2 

stimulerande medel 
och/eller steroider



Diabetisk ketoacidos under graviditet

Behandla:
Insulinbrist, dehydrering, kaliumbrist, utlösande faktorer 

(acidosbehandling endast på vitalindikation)

Överväg IVA-vård i varje enskilt fall!

CTG-övervakning, men observera att CTG-förändringar är vanligt 
förekommande, brukar normaliseras när moderns tillstånd förbättras



PSYKISK SJUKDOM



Psykisk sjukdom

◦ SSRI preparat och tricykliska antidepressiva:
◦ Kan användas under både graviditet och amning (Undvik paroxetin (Seroxat®), 

hjärtmissbildningsrisk?)
◦ Så låg dos som möjligt, risk för adaptationsstörning och hypoglykemi hos barnet 

postpartum
◦ SSRI har viss påverkan på tromocytfunktionen

◦ Litium
◦ Ökad risk för hjärtmissbildning, ulj v 18-20
◦ Koncentrationsbestämningar  rekommenderas
◦ Obs på dehydrering
◦ Pausas under aktiv förlossning
◦ Amning rekommenderas ej



Lärdomar av tidigare fall

◦ Planera för adekvat bedömning och uppföljning för gravida kvinnor 
med psykisk sjukdom

◦ Postpartumdepression bör handläggas inom specialistpsykiatrin

◦ Inläggning av mor och barn bör kunna ske utan fördröjning vid 
försämring

◦ Tidigare suicidförsök är en allvarlig riskfaktor för suicid



EPILEPSI



Neurologisk sjukdom och maternell död



Epilepsi och graviditet
0.4-0.7% av gravida behandlas för epilepsi

Risker för gravida kvinnor med EP som använder EP-mediciner:

◦ För kvinnan
◦ EP-anfall (förlossning (ca 2.5%), postpartum)
◦ Preeklampsi
◦ Blödning vid förlossning och pp

◦ För fostret/barnet
◦ Missbildning x 2-3 (hjärtmissbildningar, neuralrörsdefekter, läpp-gomspalt)
◦ Tillväxthämning
◦ Prematurbörd



Epilepsi och graviditet

◦Adekvat antiepileptikabehandling under graviditeten. 
Monoterapi eftersträvas

◦ Lägsta dos som ger anfallsfrihet

◦ Folsyraprofylax: 5 mg dagligen

◦Obs! Lamotrigin och reduktion av serumkoncentration i 3:e 
trimestern



Epilepsi och förlossning
◦ De flesta kvinnor kan förlösas vaginalt

◦Ordinarie medicinering under förlossningen

◦ Vid krampanfall under förlossning uteslut eklampsi

◦ Vid krampanfall: Diazepam är förstahandsbehandling
§ 5-10 mg iv, ytterligare doser kan ges upp till 20 mg
§ Akut sectio kan bli aktuellt vid upprepade eller långdragna anfall

◦ De flesta kvinnor kan amma oavsett preparat!



ASTMA



Astma och graviditet/förlossning
◦ 1/3 försämrade, 1/3 förbättrade, 1/3 oförändrade

◦Ovanligt med försämring i samband med värkarbete

◦ Vaginal förlossning att föredra

◦ PGF2α bronkkonstriktor (Prostinfenem®)

◦ Populationsbaserad registerstudie, MFR 
§ Källen et al, Eur J Epidemiol 2000
§ Ökad risk för preeklampsi, GDM, prematurbörd, graviditeter > 41v, SGA, 

intrauterin fosterdöd, neonatal hypoglykemi 



NJURSJUKDOM



Kronisk njursjukdom och graviditet

◦Kronisk njursjukdom finns hos ca 4% av kvinnor i fertil ålder

◦Effekt av graviditet på njurfunktion?

◦Effekt av njursjukdom på graviditeten?



Kronisk njursjukdom och graviditet

Normal-lätt sänkt njurfunktion: S-krea <125µmol/l

◦ God prognos! 

◦Om påverkan på njurfunktion (hypertoni, proteinuri) oftast 
övergående

◦ Förtidsbörd (20%) 

◦ Tillväxthämning (8%)

◦ Perinatal mortalitet (1,5-3%)



Kronisk njursjukdom och graviditet

Måttligt nedsatt sänkt njurfunktion: S-krea 125-250 µmol/l

◦ Risk för bestående påverkan på njurfunktion 

(25% av kvinnorna)

◦ Risk för svårbehandlad hypertoni/preeklampsi

◦ Perinatal mortalitet  10-15%

◦ Hypertoni vid konception är prognostiskt ogynnsamt!



Kronisk njursjukdom och graviditet

Avancerad njurinsufficiens: S-krea >250 µmol/l

◦ Nedsatt fertilitet (anovulation)

◦ Stor risk för allvarlig hypertoni/svår preeklampsi

◦ Förtidsbörd 70%

◦ Tillväxthämning 50%

◦ Perinatal mortalitet >50%



SAMMANFATTNING

◦Behovet av förberedd, informerad patient

◦Gärna prekonceptionell rådgivning vid svår sjukdom

◦Planerad graviditet

◦Multidiciplinärt omhändertagande
◦Förberedelser i tid



TACK!


