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Fråga	  1.	  Du	  är	  nattjour,	  klockan	  är	  20.30.	  Barnmorska	  Gunilla	  ringer	  för	  smärtlindring	  av	  sin	  

förlossningspatient.	  De	  har	  redan	  testat	  lustgas,	  kvaddlar	  &	  akupunktur	  vilket	  inte	  längre	  fungerar	  

och	  hon	  vill	  ha	  hjälp	  NU!	  

 

a) Vad	  vill	  du	  veta	  innan	  rekommendation	  av	  smärtlindringsmetod	  och	  varför?	  (1p)	  
	  
(2	  rätt=0,5p,	  3	  rätt	  1	  p)	  
	  
Förlopp/Partogram	  för	  att	  bestämma	  lämplig	  metod,	  CTG	  för	  att	  se	  att	  barnet	  mår	  bra,	  möjliga	  
kontraindikationer	  för	  EDA/den	  metod	  ST	  läkaren	  tänkt	  på	  

	  

Du	  tittar	  på	  patientens	  partogram:	  

 

 

 

b) När	  har	  förlossningen	  startat?	  Motivera	  ditt	  svar	  (2p)	  
	  

Kan	  inte	  sägas	  från	  bara	  partogrammet:	  2	  av	  följande	  3	  kriterier	  måste	  vara	  uppfyllda:	  Cervix	  
utplånad	  och	  öppningsgrad	  3-‐4	  cm,	  regelbundna	  smärtsamma	  sammandragningar	  (3-‐4/10	  
min),	  vattenavgång.	  



	  

Patienten	  har	  opererats	  för	  lumbalt	  diskbråck	  varför	  hon	  inte	  kan	  få	  en	  epiduralbedövning.	  Ni	  

kommer	  överens	  om	  att	  testa	  med	  en	  paracervikalblockad.	  

c) Vilka	  kontraindikationer	  mot	  epiduralbedövning	  finns	  det?	  (1p)	  
	  
De	  första	  2	  svaren	  ska	  finnas	  med:	  Blödningsrubbningar,	  läkemedelsallergi,	  (infektion	  vid	  
insticksställe,	  patientönskan)	  

	  

d) Vad	  bedömer	  du	  innan	  du	  lägger	  paracervikalblockaden?	  Motivera!	  Hur	  genomför	  du	  
momentet	  praktiskt?	  (2p)	  

	  

Palpera/öppningsgrad	  (lämpligt	  vid	  öppningsgrad	  3-‐8	  cm),	  uteslut	  misstanke	  om	  
placentainsufficiens/hypoxi	  (amniotomi,	  normalt	  CTG).	  	  

2-‐4	  injektionsställen	  (kl	  3,(5,7,)9),	  lokalbedövingsmedel.	  

	  

Nu	  är	  klockan	  23	  och	  Gunilla	  ringer	  igen.	  Patienten	  har	  spontana	  värkar,	  hon	  blev	  hyfsat	  bra	  

smärtlindrad	  med	  paracervikalbedövning	  men	  nu	  “tycker	  Gunilla	  inte	  om	  CTGet”.	  

Detta	  är	  partogrammet	  och	  CTG:	  



	  

	   	  

	  
	  

	  

e) Analysera	  och	  klassificera	  CTGet!	  (2p)	  	  
	  

	  

Allt	  måste	  vara	  rätt	  för	  att	  få	  2p:	  Takykardi	  med	  basalfrekvens	  150-‐160,	  normal	  variabilitet,	  
inga	  accelerationer,	  komplicerade	  variabla	  decelerationer,	  ca	  5	  värkar/10	  min	  –	  patologisk	  
CTG.	  	  



	  

	  

f) Vad	  gör	  du	  och	  hur	  handlägger	  du	  förlossningen	  vidare	  utifrån	  dina	  

undersökningsfynd?	  (2p)	  

	  
Yttre	  palpation,	  inre	  palpation,	  skalpprov.	  

Om	  normalt	  skalpprov	  –	  Ställningstagande	  till	  oxytocindropp	  

Om	  patologiskt	  prov	  –	  Överväg	  att	  ge	  tokolytika	  för	  en	  stunds	  värkpaus	  alt.	  akut	  kejsarsnitt
	   	  



	  

Fråga	  2.	  Anna	  är	  41	  år,	  väntar	  sitt	  första	  barn	  och	  träffar	  dig	  på	  specialistmödravården	  i	  tidig	  

graviditet.	  Anna	  har	  ett	  BMI	  på	  31,	  är	  frisk	  och	  icke	  rökare.	  Hon	  uppger	  dock	  att	  hennes	  syster	  haft	  

en	  blodpropp	  och	  behandlats	  med	  Waran.	  Anna	  vill	  därför	  koagulationutredas	  och	  du	  tycker	  att	  

detta	  verkar	  rimligt.	  

a) Vilka	  prover	  ordinerar	  du	  och	  påverkas	  något	  av	  dem	  av	  normal	  graviditet	  	  
(2	  p)?	  
	  

antitrombin;	  protein	  C;	  fritt	  protein	  S;	  APC	  resistens	  (F	  V	  Leiden);	  protrombingenmutation	  och	  
ev	  homocystein	  	  (0,25p/st;	  max	  1p)	  

Fritt	  protein	  S	  är	  50	  %	  lägre	  under	  graviditet	  (gäller	  även	  homocystein).	  (1p)	  

	  

Du	  får	  tillbaka	  provsvaren	  och	  du	  bedömer	  att	  faktorerna	  ligger	  på	  adekvat	  nivå.	  	  

b) Hur	  informerar	  du	  Anna	  och	  rekommenderar	  du	  någon	  behandling	  (2p)?	  
	  

På	  grund	  av	  hennes	  anamnes	  har	  hon	  ändå	  en	  lätt	  förhöjd	  risk	  för	  blodpropp.	  Risken	  är	  störst	  
strax	  efter	  förlossning.	  Riskscore:	  BMI>28,	  ålder>40	  år	  och	  hereditet	  för	  djup	  ventrombos	  ger	  
samtliga	  ett	  poäng.	  Vid	  riskscore	  3	  rekommenderas	  6	  veckor	  profylax	  LMWH	  postpartum	  (Att	  
hon	  har	  lätt	  förhöjd	  grundrisk	  räcker	  för	  1p).	  

	  

Kompressionsstrumpor	  ska	  användas	  så	  tidigt	  som	  möjligt,	  till	  och	  med	  minst	  12	  veckor	  
postpartum	  (1p).	  

	  

I	  graviditetsvecka	  25	  träffar	  du	  åter	  Anna.	  Anna	  har	  haft	  högt	  slumpblodsocker	  på	  sitt	  besök	  på	  

MVC.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  c)	  Hur	  ställs	  diagnosen	  graviditetsdiabetes	  (1p)?	  	  

	  	  	  	  	  Glukosbelastning.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fasta	  från	  kvällen	  innan.	  75	  g	  sockerlösning	  dricks.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diagnos	  vid	  faste-‐P-‐glukos	  >	  7,0	  och	  eller	  2	  timmar	  P-‐glukos	  >	  12,2	  mmol/l.	  	  

	  

	  

	  



Anna	  får	  diagnos	  graviditetsdiabetes.	  

d) Anna	  undrar	  varför	  det	  finns	  en	  ökad	  risk	  att	  få	  diabetes	  under	  graviditet.	  Vad	  svarar	  
du	  (1p)?	  

	  

Under	  graviditet	  finns	  en	  insulinresistens.	  Detta	  leder	  till	  att	  insulinproduktionen	  måste	  öka	  
(som	  mest	  3-‐4	  gånger	  den	  vanliga	  produktionen).	  Klarar	  man	  inte	  denna	  ökning	  så	  utvecklas	  
graviditetsdiabetes	  (1p).	  

	  

Veckorna	  går	  och	  Anna	  behandlas	  med	  insulin.	  	  Detta	  fungerar	  väl	  även	  om	  blodsockernivåerna	  

ibland	  ligger	  lite	  högt.	  Anna	  får	  spontan	  förlossningsstart	  i	  vecka	  41.	  Förlossningen	  blir	  långdragen	  

och	  du	  blir	  inkallad	  som	  jour.	  Klockan	  är	  07.00.	  Anna	  uppger	  att	  hon	  absolut	  inte	  orkar	  längre.	  

Anna	  och	  barnmorskan	  ber	  dig	  att	  lägga	  en	  sugklocka	  för	  att	  avsluta	  förlossningen.	  Fosterljuden	  är	  

normala.	  Partogrammet	  ser	  du	  nedan.	  	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

e)	  Vad	  gör	  du?	  Motivera.	  (4p)	  

	  

Gör	  en	  noggrann	  bedömning.	  	  

	  

Anna	  har	  högt	  BMI,	  graviditetsdiabetes	  och	  är	  i	  graviditetsvecka	  41.	  Detta	  ger	  misstanke	  om	  
stort	  barn.	  Diabetesbarn	  är	  dessutom	  ofta	  disproportionerliga	  och	  får	  därför	  lättare	  
skulderdystoci	  än	  motsvarande	  barn	  utan	  att	  mamma	  haft	  diabetes.	  Försök	  bedöma	  om	  
fostret	  är	  stort	  för	  tiden	  (SF-‐mått,	  yttre	  palpation,	  tillväktkontroller	  med	  ultraljud).	  	  
(misstanke	  stort	  barn=1p)	  

	  

Enligt	  partogram	  står	  vertex	  strax	  nedom	  spinalplanet.	  Gör	  en	  egen	  bedömning-‐	  både	  inre	  och	  
yttre	  palpation.	  Onormalt	  läge	  (Asynklitism?	  Vidöppet?	  Deflektion?)	  (palpation	  inkl	  yttre=1p)	  

	  

Anna	  har	  dessutom	  en	  värkrubbning.	  Känn	  under	  värk,	  finns	  press	  nedåt?	  Provkrysta?	  Hur	  
täta	  värkar	  har	  Anna?	  Kan	  syntocinondroppet	  ökas?	  (bedömning	  av	  värkrubbning=1p)	  

	  

Om	  du	  bedömer	  det	  rimligt	  att	  förlösa	  med	  sugklocka:	  var	  observant	  att	  det	  följer	  bra	  vid	  
dragning	  (bryt	  annars!)	  och	  förebygg	  skulderdystoci	  (flektera	  benen,	  förlös	  inte	  huvudet	  i	  
slutet	  av	  värk).	  Var	  beredd	  att	  lösa	  skulderdystoci	  om	  det	  ändå	  uppkommer.	  Var	  också	  
uppmärksam	  på	  att	  risken	  för	  större	  perinealbristning	  finns	  (retraherad	  i	  flera	  timmar,	  
förstföderska,	  stort	  barn,	  instrumentell	  förlossning).	  Om	  man	  vill	  försöka	  med	  sugklocka:	  man	  
bör	  fundera	  att	  utföra	  detta	  på	  operationsavdelning	  för	  snabb	  konvertering.	  Kontakt	  bakjour?	  	  

(rimligt	  resonemang=1p)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Fråga	  3.	  Ylva	  är	  omföderska,	  född	  1981,	  och	  har	  ett	  elektivt	  sectio	  på	  grund	  av	  säte	  och	  ett	  PN	  
(partus	  normalis)	  bakom	  sig.	  Hon	  kommer	  för	  kontroll	  på	  grund	  av	  blödning	  i	  vecka	  28+3.	  Det	  

framkommer	  att	  hon	  blött	  som	  en	  normal	  mens	  sedan	  några	  timmar	  tillbaka	  och	  att	  blödningen	  

fortfarande	  pågår	  sparsamt.	  

a) Vad	  gör	  du?	  (2p)	  Vilka	  differentialdiagnoser	  överväger	  du?	  (1p)	  
	  

Bedömer	  patientens	  allmäntillstånd	  och	  mängden	  blödning.	  Är	  buken	  mjuk	  eller	  hård?	  1p	  

Bedöma	  fostrets	  välbefinnande	  med	  hjälp	  av	  CTG.	  1p	  

Diff.	  Diagnos	  ablatio	  placentae,	  praevia,	  teckningsblödnig.	  2	  rätt	  0,5p,	  3	  rätt	  1p	  

	  

Vid	  undersökning	  noteras	  att	  placenta	  ligger	  i	  bakvägg	  och	  att	  dess	  nedre	  kant	  ligger	  2,5	  cm	  från	  

inre	  modermunnen	  (IMM).	  	  

b) Hur	  planerar	  du	  fortsatta	  kontroller	  på	  grund	  av	  detta?	  (1p)	  
	  

Ingen	  praevia	  föreligger.	  Ingen	  ytterligare	  kontroll	  behövs	  avseende	  placentaläget.	  1p	  

	   	  

Blödningen	  avstannar	  spontant	  och	  patienten	  får	  så	  småningom	  gå	  hem.	  Nästa	  gång	  du	  ser	  henne	  

har	  hon	  kommit	  till	  vecka	  41+1	  och	  det	  är	  beslutat	  att	  hon	  skall	  induceras	  på	  grund	  vattenavgång	  

utan	  värkar	  (PROM).	  	  

c) Vilka	  risker	  finns	  vid	  induktion	  och	  varför	  har	  man	  beslutat	  om	  induktion?	  (2p)	  
	  

Ökad	  sectiorisk	  på	  grund	  av	  misslyckad	  induktion	  framför	  allt	  hos	  förstföderskor	  med	  omoget	  
cervix-‐status.	  Ökad	  risk	  för	  uterusruptur	  på	  grund	  av	  tidigare	  sectio.1p	  

Ökad	  risk	  för	  chorionamnionit	  efter	  PROM.	  1p	  

	  

När	  du	  gör	  vaginalundersökning	  är	  det	  utplånat	  och	  öppet	  3	  cm.	  Du	  känner	  lite	  hinnor	  kvar	  som	  du	  

gör	  hål	  på	  och	  då	  kommer	  mekoniumfärgat	  fostervatten.	  När	  det	  gått	  två	  timmar	  och	  värkarna	  inte	  

kommit	  igång	  ordinerar	  du	  syntocinon-‐dropp.	  

	  



Efter	  ca	  en	  timme	  tillkallas	  du	  på	  grund	  av	  påverkade	  fosterljud.	  Pat	  har	  nu	  regelbundna	  

sammandragningar.	  Var	  god	  se	  bifogad	  kurva.	  	  

	  

	  

	  

d) Vad	  gör	  du	  nu?	  Motivera.	  (2p)	  
	  

Stänger	  av	  syntocinon-‐droppet.	  1p	  

Lägger	  patienten	  i	  vänster	  sidoläge.	  Utför	  yttre	  palpation	  (YP)	  och	  vaginal	  undersökning	  av	  cervix	  
öppningsgrad	  (VU).	  1p	  

	  

Fosterljuden	  återhämtar	  sig	  och	  kurvan	  normaliseras.	  	  

	  

Efter	  3	  timmar	  tillkallas	  du	  igen	  akut	  på	  grund	  av	  påverkade	  fosterljud.	  Vid	  VU	  är	  det	  öppet	  7	  cm,	  

föregående	  fosterdel	  (huvud)	  är	  ovan	  spinae.	  Riklig	  pågående	  blödning.	  Var	  god	  se	  bifogad	  kurva.	  	  

	  



	  

	  

e) Vad	  gör	  du	  nu?	  Motivera.	  (1p)	  
	  

Stänger	  av	  syntocinon-‐droppet.	  Yttre	  palpation	  –	  spänd	  buk?	  Misstänker	  ablatio	  placentae	  
alternativt	  uterusruptur.	  Utlöser	  larmsectio.	  1p	  

	  

En	  timme	  postpartum	  tillkallas	  du	  akut	  på	  grund	  av	  stor	  vaginal	  blödning	  hos	  ovanstående	  patient.	  	  

	  

f) Vilken	  differentialdiagnos	  är	  mest	  sannolik?	  (1p)	  
	  

Tar	  reda	  på	  varifrån	  patienten	  blöder	  –	  här	  troligen	  atoni.	  Alltså	  utför	  uteruspalp.	  1p	  

	  



	  

Fråga	  4.	  Matilda,	  en	  19-‐årig	  kvinna	  kommer	  idag	  till	  din	  mottagning	  efter	  hänvisning	  från	  
barnmorska.	  Matilda	  har	  en	  p-‐stav	  (Nexplanon)	  insatt	  för	  åtta	  månader	  sedan	  efter	  en	  abort.	  

Alltsedan	  hon	  fick	  denna	  insatt	  har	  hon	  haft	  konstanta	  småblödningar,	  vilket	  hon	  inte	  hade	  en	  

aning	  om	  att	  man	  kunde	  få.	  Hon	  vill	  nu	  ta	  bort	  sin	  stav.	  Barnmorskan	  som	  skulle	  göra	  detta	  kunde	  

inte	  palpera	  staven	  och	  Matilda	  kommer	  därför	  till	  dig.	  

	  

a) Vilken	  information	  om	  blödningsmönstret	  borde	  Matilda	  ha	  fått	  i	  samband	  med	  
rådgivningen?	  (2p)	  

	  

Ca	  25-‐30	  %	  får	  amenorré.	  Ca	  10-‐15%	  riskerar	  att	  få	  frekventa	  blödningar/spottings,	  dvs	  den	  typ	  
av	  blödningar	  som	  hon	  har.	  Om	  dessa	  inte	  minskar	  efter	  4-‐6	  månader	  är	  prognosen	  för	  förbättrat	  
blödningsmönster	  dålig.	  Övriga	  (majoriteten)	  får	  vanligtvis	  inte	  fler	  blödningsdagar	  men	  man	  kan	  
inte	  förvänta	  sig	  ett	  regelbundet	  blödningsmönster.	  Med	  tiden	  tenderar	  blödningarna	  att	  minska.	  

	  

b)	  Hur	  går	  du	  nu	  tillväga	  för	  att	  ta	  bort	  hennes	  p-‐stav?	  (3p)	  

	  

Stavens	  läge	  måste	  lokaliseras.	  Enklast	  görs	  detta	  med	  ultraljud	  men	  en	  givare	  med	  tillräckligt	  hög	  
frekvens	  behövs	  (>12,5MHz).	  Även	  MR	  kan	  användas	  om	  det	  finns	  radiolog	  med	  vana.	  Enklast	  görs	  
ultraljudet	  i	  samband	  med	  uttag.	  Markera	  först	  stavens	  läge	  vid	  undersökning	  (indikering).	  

Att	  utgå	  från	  en	  vanlig	  slätröntgen	  (som	  kan	  påvisa	  staven)	  kan	  vara	  svårt	  eftersom	  det	  exakta	  
läget	  utifrån	  denna/dessa	  bilder	  kan	  vara	  svårt	  att	  avgöra.	  

Aldrig	  uttagsförsök	  ”i	  blindo”	  utan	  att	  stavens	  läge	  verifierats.	  

	  

	  

När	  ni	  beslutat	  er	  för	  fortsatt	  handläggning	  av	  p-‐staven	  kommer	  ni	  till	  diskussion	  om	  fortsatt	  

preventivmedelsanvändning.	  Matilda	  har	  2	  aborter	  i	  anamnesen.	  Hon	  har	  ingen	  fast	  partner	  idag.	  	  

Hon	  har	  innan	  hon	  fick	  p-‐staven	  använt	  cerazette	  som	  hon	  tyckte	  fungerade	  bra.	  	  Hon	  röker	  ca	  10	  

cig	  per	  dag.	  BMI	  är	  29.	  Matildas	  pappa	  hade	  hjärtinfarkt	  för	  något	  år	  sedan	  –	  han	  är	  51	  år	  idag.	  

Matildas	  mormor	  och	  moster	  har	  haft	  bröstcancer.	  

	  

	  



c)	  Diskutera	  och	  värdera	  eventuella	  preventivmedelsval	  utifrån	  hennes	  hereditet.	  (2p)	  

Bröstcancern	  hos	  moster	  och	  mormor	  har	  ingen	  signifikans	  i	  detta	  läge.	  Fadern	  sannolikt	  
hjärtinfarkt	  före	  50	  års	  ålder	  (Läkmedelsverkets	  gräns)	  men	  tveksamt	  om	  detta	  har	  någon	  
signifikans.	  Viktigare	  i	  nuläget	  att	  fokusera	  på	  andra	  riskfaktorer	  såsom	  rökningen.	  Mycket	  viktigt	  
att	  Matilda	  får	  ett	  effektivt	  preventivmedel	  med	  tanke	  på	  anamnesen.	  

	  

Matilda	  själv	  vill	  ha	  p-‐piller.	  	  

	  

d)	  Kan	  hon	  få	  det?	  Vad	  rekommenderar	  du?	  Motivera	  och	  beskriv	  hur	  du	  resonerar.	  (3p)	  

Inga	  medicinska	  hinder	  för	  p-‐piller.	  Dock	  bör	  man	  i	  första	  hand	  rek	  metod	  som	  inte	  är	  beroende	  av	  
daglig	  hågkomst	  då	  hon	  uppenbarligen	  blivit	  gravid	  under	  cerazetteanvändning.	  Om	  kombinerad	  
metod	  skall	  användas	  bör	  i	  första	  hand	  Nuvaring	  rekommenderas	  med	  ökad	  möjlighet	  till	  bra	  
compliance,	  

Ett	  bättre	  alternativ	  är	  dock	  att	  rekommendera	  intrauterina	  metoder.	  Hormonspiral	  (i	  första	  
hand)	  eller	  kopparspiral.	  



Fråga	  5.	  Maria	  är	  en	  33-‐årig	  2-‐föderska	  som	  söker	  gynmottagningen	  då	  hon	  har	  haft	  en	  
tyngdkänsla	  i	  underlivet	  sedan	  någon	  månad.	  Hon	  är	  tidigare	  frisk,	  rökare,	  aldrig	  tidigare	  

bukopererad	  och	  har	  ett	  BMI	  på	  34.	  Hon	  äter	  inga	  mediciner	  och	  har	  inga	  allergier.	  Du	  undersöker	  

henne	  och	  fastställer	  att	  hon	  har	  en	  ovarialcysta	  på	  vänster	  sida.	  Cystan	  är	  10x12	  cm	  stor	  och	  

ultraljudsmässigt	  misstänker	  du	  en	  dermoid.	  Du	  informerar	  Maria	  om	  detta	  fynd	  och	  hon	  uppsätts	  

för	  laparatomi	  med	  resektion	  av	  cystan	  om	  två	  månader.	  Maria	  får	  information	  om	  hur	  

operationen	  går	  till	  och	  vad	  hon	  kan	  förvänta	  sig	  av	  tiden	  runt	  och	  efter	  operationen.	  	  

a)	  Är	  det	  något	  annat	  du	  bör	  informera	  Maria	  om	  vid	  dagens	  besök?	  (1p)	  

	  

Rökstopp:	  Studier	  visar	  på	  att	  om	  patienten	  är	  rökfri	  i	  sex	  till	  åtta	  veckor	  innan	  och	  efter	  

operationen	  minskas	  komplikationsrisken	  med	  hela	  50	  %.	  	  

	  

Efter	  6	  veckor	  är	  det	  dags	  för	  operation.	  Du	  pratar	  med	  Maria	  strax	  innan	  operationen.	  Därefter	  

kommer	  narkossköterskan	  för	  att	  hämta	  patienten	  till	  operationssalen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ditt	  sjukhus	  arbetar	  enligt	  WHO	  checklista.	  	  

b)	  Vad	  är	  det,	  varför	  är	  det	  infört	  och	  vilka	  delar	  ingår?	  För	  full	  poäng	  krävs	  att	  varje	  

delmoment	  kort	  beskrivs.	  (4p)	  

	  

WHO	  (Världsalliansen	  för	  patientsäkerhet,	  2009)	  har	  tillsammans	  med	  kirurger,	  narkosläkare,	  
sjuksköterskor	  och	  patientsäkerhetsexperter	  utarbetat	  en	  mall	  till	  en	  checklista	  som	  
säkerhetsnorm	  för	  att	  kunna	  använda	  i	  alla	  WHO:s	  medlemsländer	  (mål:	  förbättrad	  
patientsäkerhet).	  (1p)	  

WHO’s	  checklista	  består	  av	  följande	  tre	  delar	  som	  görs	  under	  tre	  olika	  tidpunkter	  i	  den	  
perioperativa	  vården:	  

	  

1. Sign	  in	  eller	  förberedelsen	  –	  när	  personal	  hämtar	  patienten	  till	  operationssalen	  (1p).	  
•  	  	  	  	  	  	  	  Patienten	  har	  tillfrågats	  om	  sin	  identitet,	  vad	  för	  typ	  av	  operation	  som	  ska	  göras	  och	  
vilket	  område	  eller	  vilken	  sida	  på	  kroppen	  som	  ska	  opereras.	  
•  	  	  	  	  	  	  	  Patienten	  har	  bekräftat	  sitt	  samtycke	  till	  operationen.	  
•  	  	  	  	  	  	  Operationsområdet	  eller	  sidan	  är	  markerad.	  
•  	  	  	  	  	  	  Narkosutrustningen	  har	  kontrollerats,	  patientens	  riskbild	  och	  eventuella	  allergier	  har	  
gåtts	  igenom	  och	  planerade	  läkemedel	  finns	  tillgängliga.	  
•  Pulsoximetern	  är	  på	  plats	  och	  fungerar.	  

	  



2. Time	  out	  –	  precis	  innan	  operatören	  börjar	  operationen	  (1p)	  
•  Operationsteamet	  har	  presenterat	  sig	  för	  varandra	  och	  klargjort	  roller	  och	  
ansvarsfördelning.	  
•  Medlemmarna	  i	  teamet	  har	  muntligen	  inför	  varandra	  bekräftat	  patientidentitet,	  
operationsområde	  och	  planerad	  operationsprocedur.	  
•  Patientrisker	  och	  möjliga	  kritiska	  moment	  under	  den	  planerade	  operationen	  har	  
inventerats	  och	  meddelats	  till	  alla	  i	  teamet.	  
•  Eventuella	  röntgenbilder	  finns	  på	  plats.	  
•  Läkemedelsprofylax	  har	  getts	  enligt	  ordination	  eller	  fastställd	  rutin.	  
	  

3.	  Sign	  out	  eller	  avslutningen–	  innan	  operatören	  lämnar	  operationssalen	  (1p)	  

•  Operationsteamet	  har	  muntligt	  bekräftat	  vilket	  ingrepp	  som	  utförts.	  
•  Operationssköterskan	  har	  muntligt	  bekräftat	  att	  instrument,	  tork	  och	  annan	  utrustning	  
har	  räknats	  in	  korrekt.	  
•  Alla	  patologiska	  prover	  och	  annat	  provtagningsmaterial	  är	  korrekt	  märkta.	  
•  Eventuella	  problem	  med	  utrustningen	  har	  rapporterats.	  
•  Postoperativa	  ordinationer	  har	  kommunicerats.	  

	  

Efter	  operationen	  ringer	  du	  till	  vårdavdelningen	  för	  att	  rapportera	  om	  patienten.	  Du	  har	  nyligen	  

gått	  en	  utbildning	  då	  det	  gäller	  kommunikation	  där	  man	  berättat	  att	  en	  av	  de	  vanligaste	  

bakomliggande	  orsakerna	  till	  tillbud	  och	  händelser	  i	  vården	  är	  att	  det	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  brustit	  

i	  kommunikationen	  mellan	  personer	  eller	  olika	  verksamheter.	  	  

	  

c)	  Hur	  ska	  du	  rapportera	  för	  att	  förebygga	  kommunikationsmisstag?	  (2p)	  

Med	  en	  fastställd	  struktur	  för	  hur	  kommunikationen	  och	  informationsöverföringen	  ska	  gå	  till,	  
minskar	  riskerna	  för	  att	  viktig	  information	  glöms	  bort	  eller	  missuppfattas.	  En	  sådan	  struktur	  för	  
kommunikation	  är	  SBAR,	  som	  står	  för:	  

Situation	  

Bakgrund	  

Aktuellt	  tillstånd	  

Rekommendation	  

	  

Vid	  rapporten	  till	  avdelningen	  frågar	  sjuksköterskan	  hur	  ofta	  MEWS	  kontroller	  ska	  utföras.	  

d)	  Vad	  är	  MEWS	  och	  vilka	  variabler	  ingår?	  (3p)	  

	  



MEWS,	  modified	  early	  warning	  score,	  är	  ett	  instrument	  för	  tidig	  upptäckt	  av	  en	  eventuell	  
försämring	  hos	  en	  patient	  genom	  bedömning	  av	  vitala	  funktioner	  (1p)	  som	  

•  Andningsfrekvens	  
•  Hjärtfrekvens	  
•  Blodtryck	  
•  Temperatur	  
•  Urinproduktion	  
•  Vakenhet	  
	  

(2	  poäng	  för	  samtliga	  nedanstående;	  0,5	  p	  avdrag	  för	  varje	  saknad)	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 



Fråga	  6.	  Klockan	  är	  02.00	  och	  du	  är	  nattjour	  på	  gyn-‐akuten.	  Barnmorskan	  sticker	  in	  huvudet	  och	  
säger	  att	  du	  måste	  komma	  direkt.	  Det	  är	  en	  42	  årig	  kvinna	  “som	  blöder	  och	  mår	  inte	  alls	  bra”!	  Du	  

kommer	  till	  patienten	  som	  är	  gråaktig-‐blek,	  mår	  illa,	  svarar	  på	  tilltal.	  Blodtryck	  80/60.	  Puls	  110.	  

	  

a) Vad	  ordinerar	  du	  omgående	  till	  barnmorskan?	  (2p)	  
	  

Chockläge,	  2	  stora	  perifera	  veninfarter,	  Hb,	  (koagulationsprover),	  skicka	  BAS	  test,	  beställa	  
blod,	  koppla	  isoton	  kristalloid	  lösning	  (Ringeracetat),	  O2	  på	  mask,	  (CRP)	  

	  
Det	  visar	  sig	  att	  patienten	  har	  ett	  positivt	  grav	  test.	  	  	  	  

	  

b) Vilka	  övriga	  undersökningar/provtagningar	  vill	  du	  göra	  (och	  varför)	  för	  att	  så	  snabbt	  
som	  möjligt	  komma	  till	  en	  diagnos?	  (1p)	  

	  

Spekulum	  undersökning:	  kan	  den	  vaginala	  blödningsmängden	  förklara	  pre-‐chock?	  Vaginalt	  
ultraljud:	  tecken	  till	  intraabdominell	  blödning?	  CRP:	  infektion/sepsis?	  

	  

En	  tänkbar	  differentialdiagnos	  är	  mola.	  

	  

c) Vilka	  andra	  differentialdiagnoser	  tänker	  du	  på?	  (1p)	  	  
	  

	  	  	  	  	  Missfall,	  X,	  rupturerad	  corpus	  luteum	  med	  blödning	   	   	  

	  

Du	  gör	  din	  vaginala	  ultraljudsundersökning	  och	  bilden	  ser	  ut	  så	  här:	  

	  



	  

	  

d) Du	  misstänker	  alltså	  en	  mola-‐graviditet	  –	  vad	  är	  det	  och	  hur	  vanligt	  är	  det?	  (1p)	  
	  

Trofoblastsjukdom,	  genetiskt	  avvikande	  graviditet.	  Ca	  1/1000	  graviditeter.	  

	  

	  

e) Vad	  är	  skillnaden	  mellan	  komplett	  och	  partiell	  mola?	  (2p)	  
	  

komplett:	  oftast	  diploid,	  båda	  kromosomerna	  från	  fadern,	  saknar	  foster	  och	  hinnsäck,	  placenta	  
omvandlad	  av	  stora	  ödematösa	  korionvilli	  och	  hyperplastiska	  trofoblastceller,	  	  

partiell:	  oftast	  triploid,	  två	  kromosomuppsättningar	  från	  fadern	  och	  en	  från	  modern.	  Foster	  
förkommer,	  dör	  dock	  oftast	  tidigt	  i	  graviditeten	  och	  nästan	  alltid	  karakteristiska	  
missbildningar.	  Förändringarna	  i	  placenta	  mindre	  uttalade	  än	  vid	  komplett	  mola.	  

	  

	  

Du	  står	  på	  akuten	  och	  patienten	  fortsätta	  att	  blöda	  rikligt.	  

	   	   	   	   	  

f) Vad	  gör	  du	  nu?	  Vilka	  överväganden	  gör	  du?	  (2p)	  
	  
Man	  behöver	  göra	  en	  snabb	  utrymning	  av	  kaviteten	  (exaeres).	  Klart	  ökad	  risk	  för	  stor	  
blödning,	  och/eller	  perforation.	  Tillkalla	  vb	  hjälp	  från	  mer	  erfaren	  kollega.	  

	  

Allt	  går	  bra.	  Och	  patienten	  kan	  gå	  hem	  dagen	  därpå.	   	   	  
	   	  



g) Hur	  ställs	  diagnosen	  Mola	  hydatidosa?	  Varför	  och	  hur	  behöver	  en	  patient	  med	  
diagnosen	  följas	  upp?	  (1p)	  
	  
Skicka	  exaeresmaterial	  för	  PAD.	  Risk	  för	  utveckling	  av	  choriocarcinom	  –	  kontroller	  av	  serum-‐
HCG.	  

	  



Fråga	  7.	  Ett	  par,	  en	  25-‐årig	  man	  (säljare)	  och	  en	  25-‐årig	  kvinna	  (ekonom)	  söker	  för	  barnlöshet.	  
Hon	  är	  1-‐gravida	  med	  en	  legal	  kirurgisk	  abort	  i	  tonåren.	  Sedan	  aborten	  har	  hon	  stått	  på	  p-‐piller	  och	  

haft	  regelbunden	  mens.	  Hon	  är	  frisk,	  men	  hade	  en	  period	  i	  samband	  med	  studenten	  när	  hon	  

minskade	  kraftigt	  i	  vikt.	  Då	  de	  önskade	  få	  barn	  slutade	  hon	  med	  p-‐piller	  för	  ett	  knappt	  år	  sedan	  och	  

har	  sedan	  dess	  inte	  fått	  mens.	  Mannen	  har	  förutom	  ett	  par	  lunginflammationer	  varit	  frisk.	  Han	  är	  

opererad	  som	  barn	  (har	  ett	  ärr	  i	  ljumsken)	  men	  kan	  inte	  ange	  varför.	  Hon	  löptränar	  regelbundet.	  

	  

a) Vad	  är	  av	  betydelse	  i	  anamnesen?	  (2p)	  	  
	  

Viktminskningen	  kan	  ge	  hypotalamisk	  störning.	  Regelbunden	  bortfallsblödning	  talar	  emot	  
endometrieskada.	  Partner	  är	  opererad	  som	  barn	  –	  retentio	  testis?	  (2rätt	  1p,	  3	  rätt	  2p)	  

	  

b) Vad	  är	  möjliga	  orsaker	  bakom	  patientens	  sekundära	  amenorré?	  (1p)	  
	  

För	  lågt	  BMI.	  PCO.	  Hypothyreos.	  Hyperprolaktinemi.	  (2	  av	  4=1p)	  

	  

c) Hur	  lägger	  du	  upp	  den	  basala	  utredningen	  (obs.	  gör	  den	  stegvis)?	  (3p)	  
	  

• BMI.	  1p	  
• Gynekologisk	  undersökning	  inkl	  ultraljud.	  1p	  
• S-‐prolaktin.	  FSH.	  TSH,	  fritt	  T4	  –	  hormonell	  utredning.	  1p	  
Chlamydia-‐serologi.	  Gestagentest.	  Spermaprov.	  Ev.	  kavitetsundersökning/tubarfunktion.	  

	  

d) Makens	  spermaprov	  visar	  vid	  två	  tillfällen	  azoospermi.	  Vad	  innebär	  detta?	  (1p)	  Vad	  
kan	  vara	  orsaken	  bakom?	  (1p)	  
	  

• Frånvaro	  av	  spermier	  i	  ejakulatet.	  
• 3	  olika	  nivåer	  -‐	  Pre-‐testikulär	  (hypogonadotrop	  hypogonadism),	  testikulär	  (kryptorkism	  tex),	  

Obstruktiv	  (CF	  –	  upprepade	  lunginflammationer).	  
	  

e) Vad	  blir	  din	  fortsatta	  åtgärd/	  erbjuder	  du	  nu	  för	  behandling?	  Resonera	  med	  paret.	  
(2p)	  
	  

• Hormonutredning	  (FSH,	  LH,	  prolaktin,	  testosteron	  på	  mannen)	  	  
• Kromosomodling	  
• Undersökas	  kliniskt	  med	  palp	  av	  testiklar	  och	  ev.	  ultraljud	  testiklar.	  Beroende	  på	  misstanke	  

om	  bakomliggande	  genes	  får	  man	  ta	  ställning	  till	  TESA/PESA/TESE.	  
2	  rätt	  =1p,	  3	  rätt	  =2p	  



	  

Fråga	  8.	  Eva	  37	  år	  söker	  för	  svår	  klåda	  i	  underlivet.	  Vid	  undersökning	  misstänker	  du	  
svampinfektion.	  	  

a) Ange	  3	  prover	  som	  vid	  behov	  kan	  förstärka	  diagnostiken!	  	  (3p)	  

Wet	  smear	  

Odling	  från	  vagina	  

Stansbiopsi	  

	  

b) Ange	  2	  differentialdiagnoser!	  	  (2p)	  

Lichen	  sclerosus	  

Dermatit	  (eksem)	  

	  

c) Vilket	  prov	  är	  avgörande	  för	  att	  skilja	  på	  svamp	  och	  dessa	  diagnoser?	  (1p)	  

Stansbiopsi	  

	  

d) Hur	  många	  svampinfektioner	  per	  år	  krävs	  minst	  för	  att	  infektionen	  skall	  betraktas	  
som	  kronisk?	  (1p)	  

Fyra	  

	  

e) Hur	  behandlar	  du	  kronisk	  svampinfektion?	  (2p)	  

Fluconazol	  150	  mg	  var	  till	  varannan	  vecka	  eller	  50	  mg	  dagligen	  per	  os	  i	  1-‐3	  månader.	  	  

	  

	  

f)	  Hur	  behandlar	  du	  klåda	  och	  utslag	  i	  vulva	  vid	  svampinfektion?	  	  (1p)	  

T.ex.	  Ekonazol	  +	  Triamcinolon	  (Pevisone®)	  lokalt	  



Fråga	  9.	  Karin	  57	  år	  2-‐para,	  söker	  med	  ca	  ett	  års	  anamnes	  på	  urinträngningar	  både	  dag	  och	  natt	  
samt	  ibland	  läckage.	  Läcker	  oftast	  inte	  vid	  hosta	  och	  nysning.	  Du	  misstänker	  

trängningsinkontinens.	  	  

	  

a) Ange	  tänkbara	  orsaker	  till	  träningsinkontinens!	  (3p)	  

UVI	  (akut	  -‐	  kronisk)	  

Tumörer	  (uterus,	  ovarier,	  blåsa)	  

Interstitiell	  cystit	  

Stensjukdom	  (främmande	  kropp)	  

Estrogenbrist	  

Cystocele	  

Neurogen	  orsak	  (detrusorhyperreflexi,	  ex	  MS)	  

Polyuri	  

IDIOPATISK	  

	  

b) Vilken	  utredning	  gör	  du	  nu?	  (4p)	  

Gynekologisk	  undersökning	  (ev.	  ultraljud)	  

Miktionslista	  med	  blöjvägningstest	  

Urinodling,	  urinsticka	  

Cystoskopi	  

Ev.	  urincytologi	  

	  

Du	  hittar	  ingen	  specifik	  orsak	  och	  ställer	  diagnosen	  idiopatisk	  trängningsinkontinens.	  	  
	  

c)	  Ange	  tänkbara	  behandlingar	  med	  de	  enklaste	  först	  och	  de	  mer	  avancerade	  mot	  
slutet.	  (3p)	  

Uroterapi	  

Lokal	  östrogenbehandling	  (Vagifem®,	  	  Oestring®,	  Ovestrin®,	  Oestriol®)	  

Antikolinergika	  	  (Tolterodin	  -‐	  Detrusitol	  SR®,	  Solifenacin	  -‐	  Vesicare®,	  Darifenacin	  –	  Emselex®,	  
Oxybutynin	  -‐	  Ditropan®,	  Kentera®	  (plåster),	  Fesoterodine	  -‐	  Toviaz®)	  

β	  3	  agonist	  (Mirabegron,	  Betmiga®)	  



El-‐stimulering	  

Botox®	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Fråga	  10.	  Stina,	  38	  årig	  II-‐para	  söker	  på	  gyn-‐mottagningen	  då	  hon	  sedan	  drygt	  en	  månad	  tillbaka	  
noterat	  en	  förändring	  i	  underlivet.	  Hon	  har	  inga	  besvär	  av	  klåda	  och	  sveda.	  	  

Vid	  gynekologisk	  undersökning	  ser	  du	  detta:	  	  

	  

a)	  Vilka	  differentialdiagnoser	  kan	  vara	  aktuella?	  (2p)	  

Vulva	  dysplasi	  
Lichen	  ruber	  planus	  
Lichen	  sclerosus	  
Svamp	  
	  
b)	  Hur	  säkerställer	  du	  diagnosen?	  (1p)	  

Riktad	  stansbiopsi	  efter	  lokalbedövning	  för	  PAD	  

	  

För	  vulvadysplasi	  används	  VIN	  1,	  2	  och	  3.	  

	  

c)	  Vad	  står	  förkortningen	  VIN	  för?	  (1p)	  

Vulnar	  intraepithelial	  neoplasia	  	  

d)	  Vilka	  etiologiska	  orsaker	  anses	  ligga	  bakom	  VIN?	  (2p)	  



HPV	  16	  
Autoimmun	  sjukdom	  
Rökning	  	  
Långdragna	  besvär	  med	  vulvakondylom	  
	  
	  
e)	  Ange	  lämplig	  åtgärd,	  eventuellt	  behandling	  för	  VIN.	  Motivera!	  (4	  p)	  

VIN	  1	  och	  2	  behöver	  ej	  behandlas	  men	  bör	  kontrolleras.	  Orsakas	  ofta	  av	  inflammation	  i	  
vävnaden.	  

VIN	  3	  motsvarar	  stark	  dysplasi	  och	  ca	  in	  situ,	  enda	  graden	  med	  säker	  precancerös	  potential.	  
Oftast	  kirurgisk	  behandling	  där	  man	  skär	  ut	  områden	  med	  höggradig	  dysplasi	  med	  kniv	  eller	  
laser.	  Stor	  recidivrisk,	  livslång	  kontroll.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Fråga	  11.	  Judit,	  33	  årig	  III-‐para	  söker	  akut	  p.g.a.	  diffusa	  smärtor	  nedtill	  i	  buken.	  Hon	  är	  tidigare	  
frisk	  och	  har	  regelbundna	  menstruationer.	  SM	  för	  3	  veckor	  sedan.	  Du	  gör	  en	  gyn-‐undersökning	  och	  

palperar	  en	  oöm	  resistens	  på	  vänster	  sida	  vilket	  föranleder	  att	  du	  gör	  vaginalt	  ultraljud.	  	  

	  

	  a)	  Hur	  bedömer	  du	  som	  blivande	  specialist	  denna	  ultraljudsbild?	   (2p)	  

Ett	  ovarium	  med	  två	  små	  folliklar	  och	  ett	  till	  hälften	  ekotät	  parti	  och	  med	  ett	  ekofattigt	  område.	  

b)	  Vilka	  blir	  dina	  differentialdiagnoser?	  (2p)	  

Dermoidcysta	  
Endometriom	  
Corpus	  luteumcysta	  
Ovarialmalignitet	  
	  
	  
	  

Du	  konsulterar	  en	  kollega	  på	  kliniken	  och	  ni	  diskuterar	  ultraljudsbilden	  och	  sannolik	  diagnos.	  	  

c)	  Vilken	  typ	  av	  cysta	  rör	  det	  sig	  troligen	  om?	  Motivera	  varför.	  (2p)	  	  

Dermoidcysta	  
Cystan	  är	  till	  hälften	  ekofattig	  och	  till	  hälften	  ekotät;	  ej	  flerrummig	  utan	  enrummig	  och	  utan	  
exkresenser.	  Malignitet	  osannolik	  p.g.a.	  storlek	  och	  patientens	  ålder	  

	  
	  



	  
	  
d)	  Vad	  blir	  din	  åtgärd	  i	  detta	  fall?	  (1p)	  

Laparoskopisk	  cystectomi	  	  

	  

e)	  Hur	  skulle	  du	  handlägga	  fallet	  om	  kvinnan	  vore	  postmenopausal?	  (1p)	  

Överväga	  uni-‐	  eller	  bilateral	  salpingooforektomi	  	  

	  

f)	  Om	  du	  eventuellt	  beslutar	  dig	  för	  operation	  och	  finner	  vegetationer	  på	  cystans	  
utsida,	  hur	  skall	  du	  då	  fortsätta	  operationen?	  (2p)	  

Man	  bör	  titta	  runt	  ordentligt	  i	  hela	  buken	  för	  att	  se	  om	  liknande	  vegetationer	  kan	  finnas	  på	  
andra	  ställen	  i	  buken	  och	  framför	  allt	  på	  det	  andra	  ovariet.	  Med	  spol-‐sug	  ta	  buksköljvätska	  för	  
cytologi	  med	  frågeställningen	  maligna	  celler.	  Om	  malign	  ovarialtumör	  kvarstår	  måste	  man	  
överväga	  konvertera	  till	  öppen	  kirurgi	  

	  

	  

	  



Fråga	  12.	  Du	  har	  idag	  mödravård.	  Först	  på	  ”dagens	  lista”	  finns	  Sandra	  Johansson,	  en	  18-‐årig	  
kvinna	  som	  enligt	  anteckningen	  i	  mödravårdsjournalen	  idag	  borde	  vara	  i	  vecka	  14	  men	  

osäkerheten	  är	  stor.	  Hon	  bor	  på	  ett	  ungdoms/behandlingshem	  och	  personal	  därifrån	  kontaktade	  

mottagningen	  för	  två	  veckor	  sedan.	  Sandra	  fick	  omgående	  en	  tid	  till	  barnmorska	  och	  dagens	  

läkarbesök	  bokades,	  men	  hon	  uteblev	  från	  det	  planerade	  besöket	  hos	  barnmorskan	  för	  en	  dryg	  

vecka	  sedan.	  Hon	  har	  inte	  haft	  någon	  tidigare	  kontakt	  med	  kvinnosjukvården	  eller	  mödravården.	  

Sandra	  kommer	  nu	  tillsammans	  med	  en	  stödperson.	  

a)	  Du	  behöver	  få	  en	  adekvat	  anamnes.	  Vilka	  frågor	  ställer	  du	  till	  Sandra?	  	  Motivera!	  
(4p)	  

Allmän	  hälsohistoria.	  Tidigare	  sjukdom.	  Aktuell	  sjukdom?	  Tidigare	  

graviditet/förlossning/abort?	  Mensdata	  och	  senaste	  mens	  datum.	  Förmodad	  graviditetslängd.	  

”Sedvanliga”	  MVC-‐uppgifter.	  

Extra	  viktigt	  i	  denna	  typ	  av	  fall	  -‐	  Partner/barnafader?	  Socialt	  nätverk?	  
Rökning/alkohol/missbruk,	  sociala	  faktorer.	  

	  

	  

Du	  ordnar	  så	  att	  Sandra	  omgående	  kan	  få	  en	  tid	  för	  ultraljud	  och	  träffar	  Sandra	  igen	  senare	  samma	  

dag.	  	  Ultraljudsundersökningen	  visade	  att	  Sandra	  är	  längre	  gången	  än	  vad	  du	  förmodade	  -‐	  v	  17+2.	  

Normal	  fosteranatomi.	  	  Hon	  är	  ”90	  %	  säker”	  att	  hon	  vill	  fullfölja	  graviditeten	  men	  vill	  ändå	  att	  du	  

informerar	  henne	  om	  abort.	  

b)	  Vad	  säger	  abortlagen	  om	  graviditetsavbrytande	  i	  denna	  tidpunkt?	  Vilka	  är	  
gränserna	  och	  vad	  gör	  man	  om	  dessa	  överskridits?	  (2p)	  

Abortlagen	  medger	  abort	  efter	  kvinnans	  önskemål	  tom	  v	  18+0.	  Kuratorskontakt.	  	  Mellan	  v	  18+1	  
och	  v	  22+0	  kan	  socialstyrelsens	  råd	  medge	  tillstånd	  efter	  prövning.	  Rådet	  sammanträder	  varje	  
fredag	  kl	  8.	   	   	  

	  

Sandra	  är	  på	  barnmorskekontroller	  varannan	  vecka	  och	  allt	  fortlöper	  till	  en	  början	  fint.	  En	  kväll	  

några	  månader	  senare	  är	  du	  jour.	  Det	  visar	  sig	  då	  att	  Sandra	  kommit	  in	  till	  förlossningen	  under	  

dagen	  då	  barnmorskan	  reagerat	  på	  att	  Sandras	  ”mage”	  inte	  har	  vuxit.	  Sandra	  är	  nu	  i	  

graviditetsvecka	  31.	  Ultraljud	  har	  genomförts	  och	  visar	  ett	  påtagligt	  tillväxthämmat	  foster	  och	  det	  

är	  ett	  påverkat	  flöde	  i	  umbillicalisarären.	  Sandra	  har	  blivit	  inlagd	  men	  du	  blir	  nu	  kallad	  till	  BB	  då	  

hon	  håller	  på	  att	  packa	  sin	  väska	  och	  gå.	  När	  du	  möter	  Sandra	  har	  hon	  precis	  varit	  ute	  och	  rökt.	  

Hon	  är	  ångestfylld,	  inte	  påverkad	  men	  har	  en	  påtaglig	  abstinens.	  Hon	  säger	  att	  hon	  inte	  står	  ut	  med	  



att	  vara	  på	  sjukhuset.	  Du	  pratar	  lugnt	  med	  henne	  om	  farorna	  för	  barnet	  men	  ”det	  skiter	  hon	  i”	  –	  

hon	  står	  inte	  ut.	  Du	  funderar	  över	  vilka	  möjligheter	  du	  har	  att	  agera.	  

	  

c)	  Vad	  kan	  du	  göra?	  Finns	  det	  något	  juridiskt	  stöd	  för	  någon	  form	  av	  
tvångsomhändertagande	  av	  Sandra	  för	  att	  skydda	  fostret?	  Resonera	  och	  motivera.	  (4p)	  

Samtala.	  Försök	  att	  motivera.	  Bli	  inte	  arg	  eller	  gå	  i	  konflikt.	  Sandra	  är	  inte	  påverkad	  och	  LVM	  
är	  inte	  tillämpbart.	  Hon	  uppfyller	  heller	  inte	  indikationerna	  för	  vårdintyg	  enligt	  LPT	  (Lagen	  om	  
psykiatrisk	  tvångsvård).	  Inte	  heller	  kan	  hon	  tvingas	  till	  tvångsomhändertagande	  enligt	  
Socialtjänstlagen,	  14	  kapitlet	  om	  barns	  skydd,	  då	  det	  ofödda	  fostret	  inte	  är	  en	  juridisk	  person.	  	  
Meddela	  handläggare	  på	  Soc.	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  


