
 

 

 

Riktlinje för obstetrisk spinal/epidural- anestesi vid 
antikoagulantiabehandling och hemostasrubbningar  
 
Nedanstående riktlinjer baseras på tillgänglig litteratur och svensk klinisk erfarenhet sedan de 
föregående riktlinjerna introducerades 1998. Revisionen 2012 är utförd i samarbete med 
SFOG1,och ändringar är också utförda för att anpassa SFOAIs riktlinjer till de utfärdade av 
SSAI2 .  

Vid akuta kejsarsnitt bör risken för komplikationer till regional anestesi vägas mot risken med 
generell anestesi till den aktuella patienten dvs individuell riskbedömning. 

Vid akuta, brådskande kejsarsnitt kan spinalanestesi övervägas utan hänsyn till senaste dos av 
LMH, om dygnsdosen är max 2500 enheter dalteparin (eller motsvarande) var 12:e timme, 
och trombocytantal överstiger 50 x 109/L.  

Inga vetenskapliga studier ligger till grund för rekommendationen, och i en dylik 
extremsituation är det extra betydelsefullt att en dokumenterad riskavvägning ligger till grund 
för beslut att anlägga spinalbedövning. 

Alla riktlinjer är endast vägledande, och kan inte ersätta den individuella riskbedömningen 
som måste utföras i varje enskild fall. Särskilt bör risker i samband med generell anestesi 
inkluderas i bedömningen när ryggbedövning är ett alternativ. 

De tidsrymder som anges gäller epiduralanestesi (EDA). Tillämpas samma regler vid 
spinalanestesi (vilket rekommenderas) ökar säkerheten ytterligare, eftersom risken för spinalt 
hematom relaterade till spinalanestesi är lägre än vid epiduralanestesi.  

Vid dragning eller justering av EDA- kateter är risken för blödning lika stor som vid 
anläggande av EDA. Personal vid BB/Förlossningsavdelningar måste vara medvetna om detta 
och tidpunkt för dragning av kateter bör ordineras av ansvarig anestesiolog 

Liksom hos andra patienter som erhåller EDA skall neurologiskt status följas (avseende bl.a. 
tecken på epiduralblödning) efter behandlingens avslutande. 

Av största vikt är att i god tid före förlossningen upprätta en individuell plan och dokumentera 
de beslut som fattas.  
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Trombosprofylax 

Den patientgrupp som avses i riktlinjerna är gravida kvinnor som står på långtidsprofylax med 
LMH: dalteparin, enoxaparin eller tinzaparin i normal eller hög dos. EDA kan läggas när anti-
F Xa-aktivitet < 0.1kIE/L (uppmätt eller förmodad värde). Profylaktisk behandling med ASA 
kan också kräva speciell uppmärksamhet. 

Vid  korttidsprofylax - exempelvis vid sectio- tillämpas restriktioner och försiktighetsregler 
enligt SFAI:s riktlinjer för ryggbedövningar och trombosprofylax. Vid de tillfällen man tillför 
LMH under tiden en EDA-kateter finns på plats, är det narkosläkarens skyldighet, att 
informera barnmorskor om lämplig tidpunkt för avlägsnande av EDA-kateter. 

Samtidig tillförsel av andra läkemedel, som påverkar hemostasen eller andra tillstånd hos 
patienten, kan medföra att ryggbedövning är kontraindicerad, varför all bedömning måste vara 
individuell.  

  

Normaldos med LMH 

Med normaldos avses en dygnsdos av dalteparin 5 000 enheter, enoxaparin 40 mg eller 
tinzaparin 4500 enheter. Målvärdet vid denna behandling är anti-F Xa-aktivitet 0,20-0,45 
kIE/L 3 timmar efter injektionen., varför högre doser kan behövas för kvinnor med vikt >90 
kg. Kontroll av anti-FXa-aktivitet är extra viktigt vid trombosprofylax med högre doser LMH 
till obesa patienter, eftersom dessa kan ha en mycket längre halveringstid av LMH än 
normalviktiga. 

Vid endosförfarande kan EDA läggas när APTT, PK (INR)och TPK visar normalvärden (150 
x109/L) och minst 10 timmar förflutit från senaste LMH-injektionen. 

Vid övergång till tvådosförfarande under förlossningsdygnet (dalteparin 2 500 enheter, 
enoxaparin 20 mg eller tinzaparin 2500 enheter var 12:timme), skall minst 6 timmar ha gått 
från injektion till anläggande av EDA och APTT, PK (INR)och TPK visar normalvärden (150 
x109/L)  

Påföljande profylaxdos ges tidigast 2 timmar efter anläggande av EDA.  

Vid borttagande eller justering av EDA-kateter gäller motsvarande regler som vid anläggande.  

 

Högdos 

Med högdos avses en dygnsdos dalteparin > 5000 enheter, enoxaparin > 40 mg och tinzaparin 
> 4500 enheter.  Denna profylax följs oftast med analys av anti-F Xa- aktivitet där målvärdet 
är anti-F Xa-aktivitet 0,1-0,2 kIE/L före injektion. Kontroll av anti-F Xa-aktivitet bör 
framförallt utföras hos obesa patienter. 

2(7) 



EDA kan läggas när APTT, PK (INR)och TPK visar normalvärden (150 x109/L) och minst 24 
timmar gått från injektion med LMH.  Man kan då anta anti-F Xa- aktivitet < 0.05 kIE/L. 
Dessa regler medför att högdos måste reduceras i samband med förlossning om 
ryggbedövning skall kunna läggas. 

Påföljande profylaxdos ges tidigast 2 timmar efter anläggande av EDA.  

Vid borttagande eller justering av EDA-kateter gäller motsvarande regler som vid anläggande. 

 

ASA profylax ( 75-160mg/dag)  

ASA profylax i dosering 75-160 mg/dag ges till kvinnor som löper ökad risk att utveckla svår 
preeklampsi. Kvinnor med tidigare stroke eller annan arteriell tromboembolisk komplikation  
(Lupus antikoagulans, fosfolipidantikroppar),behandlas med såväl ASA som LMH. Enbart 
ASA-behandling kontraindicerar inte ryggbedövning.  Om ytterligare riskfaktorer finns  

( tex trombocytopeni, trombosprofylax), kan anläggande av EDA innebära ökad risk. 
Utsättande av ASA 3 dagar innan förlossning anbefalls om EDA antas bli nödvändig. I vissa 
fall kan det vara bättre att sätta ut LMH. Individuell planering görs. 

 

Trombosbehandling med heparin/LMH  

EDA/spinal är kontraindicerat vid terapeutisk behandling med heparin/LMH även om 
dosreduktion sker under förlossningen.  

Vid absolut behov av EDA/spinal måste behandlingen individualiseras i samråd med 
anestesiolog och koagulationsspecialist 

 

 Hemostasrubbningar 

Kända koagulationsrubbningar 

Anamnestiska uppgifter om ökad blödningsbenägenhet utreds under graviditet för att undvika 
blödningskomplikationer vid partus. Koagulationsrubbningar som är kända och 
diagnosticerade innan graviditeten handläggs på individuell basis, och omfattas inte av dessa 
riktlinjer. Några av de vanligaste rubbningarna kommenteras dock kort i detta avsnitt. 

Gravida med kända koagulationsrubbningar bör i god tid före förlossning remitteras till 
anestesiolog för planering av smärtlindring under förlossning.  
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Trombocytfunktionsdefekt 

Trombocytdysfunktionsdefekt kan föreligga även vid normal APTT, PK(INR) och TPK. Vid 
känd eller misstänkt trombocytdysfunktion är EDA generellt kontraindicerat. 

 

Von Willebrands sjukdom 

Vid mild Von Willebrand typ 1, där nivåerna av vWF ökat till > 0.70 kIE/L under 
graviditeten, kan EDA läggas om APTT, PK (INR)och TPK är normala. 

Kontroll av vWF görs under v 32, och behöver därefter inte upprepas. Nivån sjunker mycket 
snabbt efter förlossningen, varför EDA kateter måste tas bort inom 2 timmar. 

 

Anlagsbärare för hemofili A och hemofili B 

EDA kan läggas om nivåerna för FVIII och F IX är > 0,70 kIE/L, och APTT, PK (INR)och 
TPK är normala. Kontroll av FVIII och F IX görs under v 32, och behöver därefter inte 
upprepas. Nivån av F VIII sjunker mycket snabbt efter förlossningen, varför EDA kateter 
måste tas bort inom 2 timmar 

 

Förvärvade koagulationsrubbningar 

Koagulationsrubbningar kan uppkomma efter att ryggbedövningar är lagda, t ex i samband 
med stor blödning, eller snabb utveckling av svår pre-eclampsi/HELLP, se nedan. I dessa fall 
bör täta neurologiska kontroller utföras. Epiduralkateter skall inte manipuleras eller dras innan 
koagulationsparametrar varit normaliserade i 24 timmar. 

 

Preeklampsi och HELLP syndrom ( Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets ) 

Preeklampsi och HELLP kan utvecklas såväl efter att ryggbedövning är lagd, som 
postpartum, och medför inte sällan ökad blödningsbenägenhet. Tillstånden kan snabbt 
förvärras. Inga generella riktlinjer kan utfärdas vid dessa tillstånd, utan individuell bedömning 
och riskavvägning måste utföras. Spinalanestesi vid akut sectio kan ge betydande 
säkerhetsvinster, vilket innebär att spinalbedövning kan läggas vid hemostaspåverkan eller vid 
lägre trombocytnivåer än angivet i nedanstående riktlinjer. 

Trombocytantalet är hos patienter med preeclampsi/HELLP instabilt, trombocytfunktionen 
försämrad. Snabbt sjunkande trombocytnivå är sannolikt av större betydelse än det absoluta 
värdet. Koagulationspåverkan ses först vid trombocytopeni, varför PK(INR) och APTT i 
brådskande fall behöver kontrolleras endast vid TPK < 100 x109/L. Dock, vid snabbt 
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sjunkande trombocytantal, bör koagulationsparametrar kontrolleras vid högre 
trombocytnivåer. 

Vid lätt preeklampsi kan man överväga ryggbedövning när TPK > 100 x109/L, och om 
provtagningen är utförd inom 6 timmar. Vid TPK 80-100 x109/L bör provtagning vara utförd 
inom 2 timmar. TPK < 100 x109/L är vanligtvis ett tecken på organ påverkan d.v.s. egentligen  
svår preeklampsi (Lätt preeklampsi, Preeklampsi med lätt hypertoni: BT > 140/90mm Hg, < 
160/110 mmHg, proteinuri > 0,3g/ 24 t, inga övriga symtom på organpåverkan) 

Vid svår preeklampsi/HELLP kan man överväga ryggbedövning när TPK > 100 x109/L och 
om provtagningen är utförd inom 2 timmar.  Vid TPK 80-100 x109/L kan man överväga 
ryggbedövning efter individuell bedömning. (Svår preeklampsi, Preeklampsi med svår 
hypertoni: BT > 160/ 110 mm Hg, proteinuri* > 0,3g eller proteinuri> 3-5 g / 24 t, symtom på 
organpåverkan). 

*Graden av proteinuri tillmäts inte samma prognostiska betydelse som tidigare då många 
andra faktorer styr graden av proteniuri. 

 

Intrauterin fosterdöd  

Vid intrauterin fosterdöd (IUFD) utan tecken till ablatio placenta kontrolleras TPK, PK(INR), 
APTT och fibrinogen inför ryggbedövning. 

Vid IUFD med ablatio placentae föreligger alltid någon form av koagulationsrubbning och 
dessa patienter har ofta DIC. Hemostasen följs i dessa fall med provtagning minst varannan 
till var 4:e timme. Kontrollera APTT, PK(INR), TPK, fibrinogen, D-dimer och antitrombin. 
Vid påverkad hemostas som talar för ökad blödningsbenägenhet enligt ovan eller fibrinogen < 
2-2,5 g/L är EDA kontraindicerat. 

 

Graviditetsinducerad trombocytopeni och Idiopatisk trombocytopen purpura ( ITP ) 

Vid normal graviditet monitoreras sällan trombocytantalet, men tillfället kan medföra att detta 
utförs. Det kan därför vara bra att känna till de fysiologiska graviditetsrelaterade ändringar, 
som rör trombocyter. 

Under normal graviditet reduceras trombocytantalet med ca 20%. Graviditetsrelaterad 
trombocytopeni (TPK < 150 x109/L,) föreligger hos ca 7 % av alla gravida, utan att detta 
medför ökad blödningsbenägenhet.  

Hos 0,5-1 % av alla gravida ses TPK < 100 x109/L, även detta utan ökad blödnings-
benägenhet. 
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Den graviditetsinducerade trombocytopenin utvecklas oftast långsamt, och trombocyt-
funktionen är normal. 

I de fall man konstaterat trombocytopeni, bör provtagning utföras senast 6 timmar före 
anläggande av ryggbedövning. Detta innebär INTE att trombocyter rutinmässigt behöver 
kontrolleras hos i övrigt friska gravida innan ryggbedövning! 

 

Idiopatisk trombocytopen purpura ( ITP ) 

ITP är en autoimmun sjukdom, med en förväntad incidens om 2: 1000 graviditeter. Tillståndet 
är oftast diagnosticerat innan graviditeten, och inte sällan är kvinnan splenectomerad. TPK 
kan sjunka under graviditeten, även efter splenectomi, varför dessa kvinnor handläggas av 
obstetriker i samråd med hematolog. Risk finns för såväl fetal som neonatal trombocytopeni. 
Som vid graviditesinducerad trombocytopeni har en patient med ITP och trombocytopeni 
”unga” cirkulerande trombocyter som har hög blodstillande kompetens.  Allvarliga spontana 
blödningar vid ITP är ovanligt om trombocytnivåerna ligger över 10x109/L och blödning vid 
kirurgi eller förlossning är ovanligt om trombocytnivån ligger över 50x109/L. 
Trombocytnivåer över 50x109/L bör eftersträvas under graviditeten och inför förlossningen 
helst 100x109/L. Behandling som kan ges under graviditeten är prednisolon, plasmaferes 
immunoglobuliner, eller, i sällsynta fall, splenectomi. 

Följande riktlinjer kan därför ges rörande ryggbedövning till fullt friska gravida kvinnor med 
graviditetsinducerad trombocytopeni eller ITP. 

TPK 100-150 x 109/L: Ingen ökad risk, överväg analys av APTT och PK(INR). 

TPK 80-100 x 109/L: Noggrann anamnes, upprepad provtagning inklusiva APTT och 
PK(INR). Ingen ökad risk utan ytterligare riskfaktorer. 

TPK 50-80 x 109/L: Noggrann anamnes, upprepad provtagning avseende såväl TPK som 
APTT och PK(INR). Uteslut annan diagnos! Ryggbedövning kan övervägas, i första hand 
spinalbedövning. 

TPK <50 x 109/L: Ökad risk sannolik. Graviditetsinducerad trombocytopeni osannolik, 
grundläggande patologi behöver diagnosticeras och eventuellt åtgärdas innan ställning tas till 
ryggbedövning. Epiduralbedövning kontraindicerat. Spinalbedövning endast vid mycket stark 
indikation. 

Reviderad december 2012 
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