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Fråga 1 
 
Malin 20 år, kommer till kvinnoklinikens mottagning på grund av utebliven mens sedan 
ca 1 år tillbaka. Hon fick mens vid 14 års ålder och har endast haft mens 2-3 gånger per 
år sedan menarche. Malin är frisk och tar inga läkemedel. BMI 20. Tränar 7 gånger i 
veckan, styrketräning och Zumba. Äter regelbundet, fem mål om dagen. Malin har en 
pojkvän och använder kondom som preventivmedel. Malin nämner också lätt ökad 
behåring i ansiktet.  
 
a) Vilka hormonprover ska kontrolleras hos Malin och varför? (1p) 

Svar: Prolaktin (hyperprolaktinemi), TSH (hypotyreos), FSH (premature ovarian failure), 

Total testosteron och SHGB (hyperandrogenemi) 

 
b) Vilken behandling/behandlingar föreslår du för Malins besvär om alla provsvar och 

undersökningar är normala? (2p) 

Svar: Vid hypotalam amenorré: Livsstilsförändring för att uppnå normalt BMI eller 

normal kroppsfetthalt och/eller ta bort stress faktorerna.  

Vid amenorré mer än 6-12 månader och påvisad sänkt benmineralhalt ges 

östrogensubstitution i form av kombinerade p-piller eller hormon 

substitutionsbehandling. 

 

c) Hur påverkans kvinnans hälsa påverkas av en långvarig amenorre? (3p) 

Svar: Kvinnors hälsa störs i flera aspekter. 1. skelettet, 2. hjärt-kärlsystemet, och 3. 

psykiska problem. Långvarig amenorré leder till förlust av benmassa och ökad risk för 

muskuloskeletala skador. Kardiovaskulära komplikationer inkluderar endoteldysfunktion 

och onormala förändringar i lipidprofilen. Patienter har betydligt mer depression och 

ångest och även sexuella problem jämfört med friska försökspersoner. 

 

d)Hur klassificeras anovulation enligt WHO? (2p) 

Svar: Anovulation klassificeras enligt nivåer av hormonerna follikelstimulerande hormon 

(FSH) och östradiol (E2) i fyra grupper; 

WHO1 är hypogonadotrofiska och hypoöstrogena. 

WHO2 är normogonadotrofa och har normala nivåer östrogen.  

WHO3 är hypergonadotrofa och har hyperöstrogenism.  

WHO 4 är Hyperprolactinemic anovulation – Normo / Hypogonadotropic, 

hypoestrogenicHyperpeolaktinemi  

 

Tillbaka till din mottagning. Malin kommer på ett återbesök ett drygt halvår senare. Hon 
har fått tillbaka sin menstruation efter behandling med p-piller men utan p-piller får hon 
ingen mens. Malin vill bli gravid.  
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e) Vilken behandling förslår du nu? (2p) 
Svar: Medan hon fortsätter med livsstilsförändring för att uppnå normalt BMI och 

normal kroppsfetthalt kan ovulationsstimulering med gonadotropiner ges om spontana 

menstruationer inte återfås. 

 
Fråga 2 

Cornelia, som fyller 15 år om ett par månader, sökte för några veckor sedan pga. en 
herpesinfektion och fick behandling. Cornelia var tidigare tillsammans med Daniel som 
går i samma klass. Sista mens var då för ”typ en månad sen”. Hon är inte längre ihop 
med Daniel. Hon är nu besvärsfri men berättar att hon tagit ett ”dagen efter piller” efter 
ett oskyddat samlag men mensen har fortsatt att utebli och hon har nu till sin stora fasa 
”plussat”. Detta är inte vad hon tänkt sig just nu och paniken stiger. 

”Dagen efter piller” är en annan benämning på ”akut p-piller” 

a) Vilka olika typer av akut preventivmedel finns? Hur fungerar dessa? Beskriv. (3p) 

Svar: Akut p-piller kan ges som antingen ett antiprogesteron (SPRM), Ulipristalacetat, 

eller som högdos gestagen (Levonorgestrel). Vid användning av båda dessa metoder 

som akutpreventivmedel är verkningsmekanismen hämning eller fördröjning av 

ägglossningen via hämning av LH-ökningen. Även när LH har börjat stiga kan 

follikelrupturen fördröjas med ulipristalacetat (ellaone), medan levonorgestrel 

(Norlevo/postinor) endast verkar om inte LH-toppen påbörjats.  

Det mest effektiva akutpreventivmedlet är insättning av kopparspiral vilket kan göras 

inom fem dagar efter oskyddat samlag 

Med ultraljud konstaterar du en viabel simplexgraviditet, motsvarande graviditetsvecka 

vecka 8+4. Cornelia vill omedelbart göra abort.  Hon kräver att du inte berättar för 

hennes föräldrar. ”Dom kommer att slå ihjäl mig” säger hon. 

Cornelia berättar att hon inte vet om det är Daniel eller den killen hon var ihop med 

innan, Petter som också går i samma klass, som är ”pappa”. Hon har samtyckt fullt ut till 

samlag. Cornelia berättar gråtande att hennes mamma har en hopplös situation där 

hennes sambo misshandlar henne och hon är livrädd för vad han ska göra om han får 

reda på att hon är gravid.  Du samråder med kuratorn på mottagningen.  

b)Vad gör ni/gör ni inte och varför? Vilka överväganden gör ni? (3p) 

Svar: Omedelbar orosanmälan till socialförvaltningen. Cornelia behöver omedelbart stöd 

av en vuxen. Aborten ska inte fördröjas. Oavsett om det är Daniel el tid pojkvän som ”är 

pappa” är båda jämnåriga med Cornelia och sexualbrottslagen är inte tillämplig trots att 

hon är under 15 år då båda är jämnåriga och samtycke har funnits. 
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c) Vad finns det för abortmetoder att tillgå i denna graviditetsvecka? Vilken 

rekommenderar du? Motivera! (2p) 

Svar: Medicinsk abort som kan göras i hemmet eller på mottagningen/kliniken. Kirurgisk 

abort, med utrymning av kaviteten kirurgiskt, vacuumaspiration.  

Med tanke på situationen rekommenderar du medicinsk, alt kirurgisk abort på sjukhus. 

Hemabort ska inte rekommenderas pga. den sociala situationen. 

Så småningom blir situationen mer stabil och du börjar fundera över vilken 

preventivmetod som Cornelia bör rekommenderas framöver. 

d) Vad rekommenderar du? Motivera! (2p) 

Svar: Det finns idag stark evidens för att långverkande metoder (LARC) minskar risken för 

abort och upprepad abort, speciellt bland unga kvinnor under 21 år. Intrauterin 

antikonception (kopparspiral eller hormonspiral) eller implantat (p-stav) bör 

rekommenderas i första hand. Unga kvinnor har hög acceptans för spiral. 
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Fråga 3 

 

Du är nybliven specialist. Barnmorskan på ultraljudsavdelningen visar dig några bilder 

från en ultraljudsundersökning på en patient i graviditetsvecka 19 som hon genomfört 

idag. Hon undrar hur patienten skall handläggas. 

 

a) Vad föreställer bilderna? (1p)  

Svar: Placenta previa   

 

  
 

b)Vilka riskfaktorer finns för denna diagnos? (1p) 

Svar: Hög ålder, Tidigare kejsarsnitt, Rökning 
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Nästa patient är uppsatt för att du skall bedöma placenta. Vid undersökning får du dessa 

bilder. 

 

 
 

     

c) Du misstänker en placenta acreta. Vilka ultraljudsfynd gör att man skall misstänka 

diagnosen? (1p) 

Svar: Placentalakuner: Lakuner (oregelbundna ekofattiga områden som saknar ekotät 

gräns mot omgivningen)i placenta. Flöde i lakunerna. 

Blåsvägg: den ekotäta jämna kanten mellan urinblåsan och myometriet saknas. 

Decidua basalis: Den ekofattiga linjen mellan placenta och myometriet saknas. 
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Till mottagningen kommer Nora 32 år. Hon väntar första barnet och är i vecka 32. Hon 

har Mb Crohn och medicinerar med salazopyrin. På grund av hennes sjukdom utförs en 

tillväxtkontroll som visar +10 %. På ultraljudsbilderna ser du detta: 

 

 
    

      
 

d) Vad visar bilderna? (1,5p) 

Svar: grav ascites, hydrops samt pleuravätska   
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Du beslutar dig för att ta ett CTG.  

 

 

e) Beskriv CTG strukturerat och klassificera:  (2,5p) 

Svar: Basalfrekvens ca 150 spm, variabilitet visar sinusoidalt mönster, 
inga deccelarationer, värkar ca 1 per 10 minuter. Patologiskt CTG. 

f) Vilka diagnoser överväger du och hur vill du gå vidare med utredningen? (2p) 

Svar:  • Anemi hos fostret    1p  

• Utredning med  0,5p för minst 2 av följande: 

TORCH-prover inklusive parvovirus    

• Immuniseringsprover    

• Utvidgad fosterbedömning med ultraljud inkl blodflöden, 

fosterhjärtbedömning  

• Ev kromosomanalys 

((Noonans syndrom)) 
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Du beslutar dig för att utföra blodflödesundersökningar på fostret och finner följande: 

 

   
 

g) Vad visar bilden? (0,5p) 

Svar: Normalt flöde a umb 

    
 

h) Vad visar bilden? (0,5p)  

Svar: Ökat maximalt blodflöde i arteria cerebri media 
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Fråga 4 

Maria och Sven väntar sitt första barn. Maria är nu gravid i vecka 40+6 och söker för att 
hon inte har känt några fosterrörelser alls sedan igår kväll. Barnmorskan tillkallar dig 
skyndsamt för att hon inte hittar hjärtljud när hon ska koppla CTG. Du undersöker Maria 
med ultraljud och konstaterar att barnets hjärta inte slår. Du tillkallar en kollega som 
bekräftar din diagnos – intrauterin fosterdöd (IUFD). Maria och Sven blir förtvivlade, de 
kräver att du genast tar ut barnet med kejsarsnitt.  

a) Vad gör du? Vilken information ger du föräldrarna och vilken utredning är aktuell 

innan förlossningen (3p) 

Svar: Lugnt, empatiskt bemötande. Information om att vaginal förlossning är det bästa 

för kvinnans kropp och inför framtida förlossningar, att det är en del i sorgearbetet och 

att hon kommer få god smärtlindring. Planera för induktion, men det är inte bråttom, 

paret kan välja både att åka hem eller att stanna på sjukhus för att hinna ta till sig det 

som hänt. Utredning med blodprovtagning (torch-prover), fostervattensprov för 

kromosomanalys/screeningprover inför framtida graviditeter ska erbjudas. Motivera till 

vaginal förlossning (1p), erbjudande omprovtagning (både blodprov och invasiv 

fosterdiagnostik ska vara med för poäng)(1p), etablera kuratorskontakt(1p).  

 

När Maria är förlöst flyttas hon till gynekologiavdelningen. Hon är mycket ledsen, gråter, 

undrar om barnet hade överlevt om hon hade sökt tidigare, funderar på om det är 

hennes fel, ett straff för att hon festade en del innan hon visste om graviditeten.  

b) Att drabbas av IUFD innebär en kris. Namnge och beskriv de olika faser man brukar 

gå igenom vid en krisreaktion! Vilken fas befinner sig Maria i nu? (4p) 

Svar: Chockfasen (panik/frysa till is/inte kunna ta till sig 

information/overklighetskänsla/tro att det inte är sant), reaktionsfasen (förstå och 

acceptera att det har hänt, starka känslor av ångest, sorg, tankar på varför något har 

hänt, försök att hitta mening, orättvisa, skuld), bearbetningsfasen (acceptera det som 

hänt och lära sig leva med det, olika dagar är olika svåra) och nyorienteringsfasen 

(denna fas tar inte slut, det som hänt blir ett minne, relationer/prioriteringar kan ha 

ändrats efter krisen). Maria befinner sig i reaktionsfasen. 
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Du följer upp paret efter förlossningen. Det är inte alltid man hittar en orsak till IUFD, 

men Maria och Sven har fått en förklaring då deras barn var tillväxthämmat med 

motsvarande förändringar i placenta. Nu träffar du paret på efterkontroll 8 veckor efter 

förlossningen. Sven har accepterat det som har hänt, vissa dagar är han mer ledsen och 

vissa dagar går det bättre. Han försöker åka ut och fiska ibland för att rensa tankarna 

och tycker det känns bra att börja jobba igen. Maria tycker inte det känns lättare. Hon 

vill helst vara hemma och inte träffa folk. Hon vill inte åka med Sven och fiska, trots att 

fiske var hennes största intresse innan graviditeten. Det känns inte meningsfullt länge. 

Maria svarar ganska fåordigt. Sven berättar att hon tycker det är hennes fel att barnet 

dog för att hon inte sökte tidigare, och att hon inte har någon matlust längre.  

c) Hur bedömer du situationen och vad gör du nu? Motivera. (3p) 

Svar: Maria har utvecklat en depression.(1p) Remittering till psykiatri/vårdcentral för 

behandling och uppföljning. Utesluter hypotyreos. 1p för att remittera patienten till 

psykiatrisk kompetens 1p för resonemang kring vårdnivå där suicidbedömning kan 

inkluderas.  
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Fråga 5 

En 27-årig juridikstuderande 0-gravida söker för smärtor vid samlag. Vid undersökning 

finner du följande:  

 

Du tror att hon har vestibulit. 

a) Det brukar finnas 4 kriterier för denna diagnos, vilka? (4p) 

Svar: Friedrichs kriterier (1987): 

1. Smärta vid penetration (coitus, gyn us) 

2. Ömhet vid tryck med bomullspinne (swab test) 

3. Erythem i (bakre) vestibulum (Bartholinis öppn) 

4. > 6 månaders duration 

b) Hur skiljer man på vestibulit och essentiell vulvodyni? (2p) 

Svar: Vestibulit är lokaliserad och provocerad, man finner ömhet och rodnad baktill i 

vulva. 

Vulvodyni är generell och oprovocerad, man har ett normalt status. 

c) Föreslå lämplig behandling av vestibulit! (1p) 

Svar: Sexologisk behandling. 

d) Föreslå lämplig behandling av essentiell vulvodyni! (1p)  

Svar: Tricykliska antidepressiva i låg dos. 

e) Om man tar en stansbiopsi vid vestibulit, vad finner man? (2p) 

Svar: Fler ytliga nervfibrer, ingen inflammation. 
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Fråga 6 

Maja 48 år söker dig på gynakuten pga rikliga och oregelbundna blödningar. Hon 

beskriver även tryck och tyngdkänsla i underlivet. Det brukar vanligtvis inte vara så här 

säger hon.  

När du tar upp anamnes berättar hon att hon fött 2 barn, första med sectio pga 

utebliven progress och andra vaginalt. Inga bukoperationer förutom kejsarsnittet. Frisk, 

inga kända överkänsligheter.  

Vid undersökningen finner du vid spekulumundersökning normalt status, ingen ömhet 

vid bimanuell palpation, men en knölig förstorad uterus, två tvärfingrar nedom 

navelplan. 

Vaginalt ultraljud påvisar en myomatös uterus, där myomen dels är belägna intrakavitärt 

samt intramuralt fördelat över corpus uteri.  

Det kommer fram att Maja absolut vill göra en hysterektomi, ingen annan behandling är 

aktuell. Hon är så trött på detta blödningstrassel.  

a) Vilka konservativa behandlingsalternativ finns att erbjuda och vilka skulle kunna 

vara aktuella för Maja? (3p) 

Svar: Följande metoder skulle Maja kunna testa: Hormonspiral, Esmya® behandling, 

behandling med cyklokapron. 

Övriga behandlingsmetoder som inte är aktuella för Maja: embolisering, GnRH agonist, 

MR ledd UL behandling med värme/laser. 

b) Vilka olika alternativ hysterektomi metoder finns det och vilket alternativ passar 

bäst för Maja avseende för och nackdelar? Motivera med för- och nackdelar! (3p) 

Svar: Vaginal hysterektomi, LAVH (laparoskopisk assisterat vaginal hysterektomi), 

abdominell hysterektomi.  

Maja har fött ett barn vaginalt, men hon är också bukopererad.  

Du rekommenderar att starta med en LAVH och informera henne om konverteringsrisken 

till en öppen hysterektomi med tanke på att hon är snittad en gång tidigare och det kan 

vara en hel del adherenser samt svårt att få ut uterus vaginalt.  
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c) Ni planerar en hysterektomi. När Maja lämnat rummet går du igenom de olika 

alternativen och kommer att tänka på den senaste laparoskopin du utförde. Vilka 3 

åtgärder ska göras för att minimera risken för skada när du går in i buken? Motivera! 

(2p) 

Svar: v-sond, plant läge på operationsbordet samt urinkateter.  

V-sond: Så du vet att patienten har tömd ventrikel. Aspirationsrisk.  

Plant läge: Läge av patienten och relationen/vinkeln till stora kärl. Framför allt viktigt att 

tänka på när du går med Veress för att sedan sätta kameraporten.  

Urinkateter: Så att blåsan är tömd och du lätt kan identifiera urinblåsan perop samt 

diagnosticera ev blåsskada under operationens gång.  

 

d) Innan Maja går undrar hon varför en del får myom. Berätta kortfattat för henne om 

etiologin och vilka riskfaktorer som finns! (2p) 

Svar:  

Riskfaktorer: Ärftlighet, svart hudfärg, ålder, nulliparitet, fetma, PCOS, hormonella 

faktorer – tidig menarche samt sen menopaus. 

Myom är en benign muskelknuta i livmodern. Det är den vanligaste tumören bland 

kvinnor. Myom utgår från glatta muskelceller, som genom mutationer och kromosomala 

förändringar ger genetiska defekter som resulterar i en fibroblastisk förmåga att 

producera ökad mängd extracellulärt matrix.   
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Fråga 7 

Maria 55 år söker på gynmottagningen. Hon är tidigare frisk och äter inga mediciner. Har 

fött tre barn utan problem.  Sedan några veckor tycker hon att hon har en tyngdkänsla 

nedåt och känner sig svullen i magen.  

Vid fördjupad anamnes framkommer att hon hade sin sista mens för några år sedan och 

har inte blött sedan dess. Senaste tiden tycker hon att hon får gå och kissa något oftare. 

Hon har inte haft problem med viktnedgång eller nedsatt aptit. Avföringen har varit 

omväxlande hård och lös. Hon har ingen känd ärftlighet för sjukdom. 

Du gör ett allmänt status samt en gynundersökning och ser normala vaginala 

förhållanden även om det finns en antydan till cystocele. Bimanuellt har du svårt att 

bilda dig en uppfattning eftersom Maria är rätt överviktig. Du gör ett vaginalt ultraljud 

och undersökningen blir även här av dålig kvalitet, möjligtvis har du en mycket stor 

cystisk förändring. 

a) Hur kan du förbättra möjligheten att ställa diagnos med ultraljud? (1p) 

Svar: Om förändringen är mycket stor kan du göra ett abdominellt ultraljud för att se om 

du kan se hela förändringen. Du kan också fundera på om det är en mycket fylld 

urinblåsa du ser om du inte kan identifiera den vid sidan av förändringen. 
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Du utför vissa åtgärder och kan bekräfta med ultraljud att det finns en stor förändring i 
buken som når till naveln och verkar cystisk. Du bedömer att malignitet inte kan 
uteslutas. 

 

 b) Vad grundar du ditt antagande på utifrån ultraljudsbilden? Se bild. (2p) 

Svar: Cystisk förändring (multicystisk), solida partier, tjockt septa, stor förändring >10 

cm.  

Du kompletterar nu ditt noggranna status med provtagning inklusive CA 125 CA 19-9 

och CEA. Då Maria har en misstänkt ovarialmalignitet remitteras hon nu till 

tumörkirurgisk kompetens enligt SVF (Standardiserat vårdförlopp). 

Innan Maria lämnar mottagningen undrar hon om hon hade kunnat förhindra detta på 

något sätt, kanske skulle hon gått på regelbundna ultraljudskontroller hos gynekolog? 

c) Vad svarar du Maria på hennes fråga om regelbundna kontroller? (2p) 

Svar: Screening för ovarialmalignitet i en lågriskpopulation har inte kunnat visa någon 

förlängd överlevnad, inte minskat antalet kvinnor som diagnostiseras i ett avancerat 

skede av sjukdomen.  
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d) Vad innebär standardiserat vårdförlopp och varför har man infört detta för allt fler 

cancerformer? (3p) 

Svar: Syftet med standardiserade vårdförlopp är standardiserad vård , dvs jämlik vård 

oavsett var man bor, samt förkortade handläggningstider fram till behandling av cancer. 

Det innebär tydliga kriterier för vad som ska föranleda remiss till specialist enligt SVF 

från läkare (från distrikt och liknande) samt vad remissen bör innehålla, fasta tidsramar 

för var och när och vem som ska utföra delarna i utredningsgången. Bestämda ledtider 

som följs upp av socialstyrelsen. 

 
När Maria genomgått utredning enligt SVF framkommer att hon har en epitelial 

ovarialcancer utan tecken till spridning.  

 

e) Vad kallas den stadieindelning som gynekologisk cancer klassificeras enligt? 

Redogör mycket översiktligt för denna. (2p) 

Svar: FIGO Grad I-IV 

Stadium I: tumören finns enbart i den ena eller båda äggstockarna. 

Stadium II: tumören har spridit sig i bäckenet. 

Stadium III: tumören har spridit sig till övre delen av bukhålan. 

Stadium IV: tumören har spridit sig till organ utanför bukhålan. 
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Fråga 8 

Julia är 28 år och väntar sitt första barn. Hon är frisk förutom att hon har fetma med 
inskrivnings-BMI 34. Graviditeten har förlöpt normalt. Hon är nu i v 41+4 och söker 
förlossningen pga värkar sedan flera dygn. Hemma har Julia badat samt försökt vila, nu 
känner hon dock att hon behöver hjälp med mer smärtlindring då hon börjar bli trött 
och tycker detta är långdraget. Det kommer ca 1-3 värkar per 10 minuter. Mottagande 
barnmorska gör VU och bedömer Bishopscore.  

a) Var bedöms Bishopscore, vilka parametrar bedöms och hur värderas de? (4p) 
Svar: Bedöms vid inre modermunnen.  

poäng 0 1 2 

Cervix dilatation  < 0,5 cm > 0,5 - < 1,5 cm >1,5 cm 

Cervix utplåning Ingen < 50% >50% 

Cervix  riktning Sakralt Medialt Centralt 

Cervix konsistens Fast Medium Mjuk 

Station ffd Ovan/vid bing Ovan spinae Vid/nedom spinae 

 

Vid palpation är cervix relativt omogen. Julia blir förtvivlad eftersom hon inte förstår hur 
hon ska stå ut hela förlossningen. Hon som har haft värkar så länge och så säger du att 
förlossningen inte ens är igång! Hur ska hon veta när förlossningen startat? 

b) Du tänker efter, vad är definitionen på start av aktiv förlossning? (2p) 
Svar: För att en förlossning ska anses ha gått in i aktiv fas ska två av följande tre kriterier 
vara uppfyllda:  
1. Vattenavgång  
2. Smärtsamma, regelbundna värkar minst två per tio minuter.  
3. Cervix öppen fyra cm eller cervix utplånad och öppen mer än en cm.  
Viktigt att det också är en progress i förlossningen.  
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Några timmar senare har Julia kommit in i aktiv förlossning. Hon har fått en 
epiduralbedövning och progressen ses på partogramet nedan.  
 
 

 

c) Hur bedömer du progressen av förlossningen? Vill du göra någon åtgärd, i så fall 

vilken? (2p) 

Svar: Normal progress. 

Julias utdrivningsskede blev långdraget och till slut avlutade man i samråd med henne 
förlossningen med VE när ffd stod mot bäckenbotten.  
 

 d) Vilka riskfaktorer har Julia för att bli förlöst med VE? (2p) 
Svar: Obesitas, lång latensfas, långdraget utdrivningsskede, förstföderska. 
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Fråga 9 

Nadia är 16 år, går på gymnasiet och bor hos sina föräldrar. Nadja söker dig idag på den 

gynekologiska mottagningen, därför att hon har en mensliknande blödning som pågått 

sedan mer än 2 veckor och som inte vill sluta. Hon debuterade sexuellt vid 15 års ålder.       

a) Vad vill du veta mer om Nadia? (1p) 

b) Hur handlägger du Nadias besvär om hon inte har debuterat sexuellt? Motivera. 

(2p) 

Svar: 

a) Vill veta om: hon har feber, illaluktande flytningar eller låga buksmärtor, hennes 

blödningsmönster/blödningsmängd, sista mens, menarche, sexuellt aktiv/partner. 

b) Med tanke på hennes ålder och om hon är virgo behöver gynekologisk undersökning 

inte göras.  Eftersom det oftast är anovulatoriska blödningar hos unga flickor vid 

blödning behandlas med cyklisk gestagenterapi. Man kan göra en abdominell 

ultraljudsundersökning eller möjligen ett rektalt. 

 
Utredningen visade ingenting avvikande och besvären rättade till sig spontant. 

Tre år senare återkommer Nadia till gynekologmottagningen för att hon har fått besvär 

av uttalad mensvärk framför allt de första två dagarna vid varje menstruationsblödning. 

Gynekologisk undersökning är normal. 

 

c) Hur ska du handlägga hennes besvär? (1 p) 

d) Vilka fynd finns vid en bimanuellt gynekologisk undersökning som stärker 

diagnosen endometrios? Ange minst 4 fynd (1 p) 

e) Hur handlägger du Nadia framöver om besväret kvarstår? (1 p) 

 

Svar: 

c) Behandlar hennes besvär i första hand med NSAID preparat, p-piller, gestagen 

(peroralt), gestageninnehållande spiral. 

d) Ömhet vid djup vaginal palpation, ruckömhet över adnexa- ibland finns ensidig stelhet 

i bäckenbotten med extremt "frozen pelvis", stramt och ömt i bakre fornix 

(sakrouterinligament), adnexresistens. 

e) Om besvären fortsätter planerar vi diagnostisk laparoskopi. 
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Nadia, nu 30 år, söker hjälp på grund av nedsatt sexuellt intresse. Hon är väsentligen 

frisk med normala menstruationer och har ett barn (3 år), normal förlossning.   

f) Ange 4 bakomliggande orsaker för minskat sexuellt intresse hos yngre kvinnor! (2 p) 

g) Nadia har hört att testosteron kan påverka hennes sexuella intresse? Vad svarar du 

henne?  (2 p) 

Svar: 

f) Sexuellt övergrepp, hormonella orsaker (östrogen brist), psykosociala orsaker 

(depression), smärtsamma samlag (infektion, torra slemhinnor, skador etc). 

g) Eftersom det hos kvinnor med normal menstruation finns tillräckligt med testosteron, 

ökar testosteronbehandling inte kvinnans sexuella intresse.  
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Fråga 10 

En 58-årig 3-para söker för urininkontinens- Hon får springa ofta på toaletten och hinner 

ibland inte fram utan läcker urin. Miktionslistan ser ut så här:  

 

a) Vad tror du att hon lider av? (1p) 

Svar: Trängningsinkontinens 

b) Hur bör man utreda henne? (4p) 

Svar: Urinstickor, Urinodling, Gyn undersökning, Cystoskopi 

c) Man finner inget speciellt vid undersökningarna. Hur kan man behandla henne? (2p) 

Svar: Uroterapi, Antikolinergika, Mirabegron, Botox 

d) Vad finns det för orsaker till nykturi? (3p) 

Svar: Rikligt vätskeintag 

Diabetes mellitus, insipidus 

Hjärtsvikt, benödem 

Diuretika, Litium 

Sömnapné 

Vasopressin?, upphävd dygnsrytm 
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Fråga 11 

Agda är en 2-gravida, 1-para. Hon är förlöst med akut kejsarsnitt pga hotande 
fosterasfyxi för åtta år sedan. Hon hade en graviditetsdiabetes, barnet föddes v 38+0 
och vägde 3900g. För fem år sedan fick hon diagnosen diabetes typ 2. Nu har hon träffat 
en ny partner och är gravid igen. Inskrivnings BMI var 32. I överenskommelse med sin 
läkare på mödravården har hon fått stå kvar på metformin. Graviditeten har hittills varit 
okomplicerad. Hennes HbA1c har legat mellan 45 och 50. Sista tre besöken har 
barnmorskan uppmärksammat ett accelererande SF mått. Du träffar Agda i v 36 för 
viktskattning och förlossningsplanering. Du skattar barnet till +25%. Agda själv vill väldigt 
gärna föda vaginalt. 

 

a) Hur resonerar du angående förlossningstidpunkt? Motivera ditt svar! (3p) 
Svar: Resonerar kring: 
Diabetesgraviditet med accelererande fostertillväxt – ställningstagande induktion i 
fullgången tid. 
Barn till kvinnor med diabetes har mindre resurser vilket gör att risken för IUFD och 
asfyxi ökar efter fullgången tid varför kvinnor med diabetes typ 2 rekommenderas att 
förlösas senast vid v 40+0.  
Det finns risk för uterusruptur i fall av induktion med tanke på tidigare sectio.  
Barn till kvinnor med diabetes mognar oftast långsammare vilket leder till att det finns 
ökad risk för anpassningsstörningar. 

 

b) Hur resonerar du angående förlossningssätt? Motivera ditt svar: Vilka risker finns 
med elektivt sectio jämfört med vaginal förlossning och tvärtom för Agda? (3p) 
Svar: Agda önskar vaginal förlossning. Hon har ingen absolut kontraindikation men hon 
behöver informeras om riskerna med vaginal förlossning: 
-tidigare sectio: risk för uterusruptur (speciellt i fall av induktion) 
-misstänkt stort barn och diabetes, i fall av vaginal förlossning: risk för skulderdystoci, 
asfyxi hos barnet, förlossningsskador mor.  
-risk att det blir sectio i alla fall: kvinnor med diabetes samt kvinnor som har tidigare 
snittats har ökat risk för att förlossning behöver avslutas med akut sectio (speciellt i fall 
av induktion). 
-i fall av sectio: ökad risk för infektion och tromboser pga BMI och diabetes, eventuellt 
komplicerat ingrepp pga adherenser efter tidigare sectio, i fall av önskan om fler barn: 
risk för placentakomplikationer. 
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Agda kom in i v 37+0 med egna värkar. Cervix har öppnat sig till 8 cm men trots att ni 
har jobbat med lägesändringar och stimulerat med syntocinon-dropp har det inte blivit 
någon progress de senaste 3 timmarna. För 2 timmar sedan har hon fått feber och har 
fått en dos antibiotika. Du blir tillkallad för ny bedömning: Det är oförändrat status, 
fostervattnet har blivit mekoniumfärgat. CTG är avvikande pga fostertakykardi men i 
övrigt normalt. Ni bestämmer att förlösa med akut icke-brådskande sectio. 

Ni tillkallar neonatolog jouren till det akuta kejsarsnittet.  

c) Vad behöver du förmedla till neonatologen och varför? (2p) 
Svar: diabetes-mamma –> risk för hypoglykemi, v37+0 -> precis fullgången men ett barn 
till en kvinna med diabetes är eventuellt mera omoget, risk för andningsstörning, feber & 
antibiotika -> risk för infektion hos barnet, mekoniumfärgat fostervatten -> risk för 
mekoniumaspiration, avvikande CTG -> låg misstanke om asfyxi i nuläget. 

 

När barnet föds är det slappt, armar och ben är blåa, barnet drar enstaka andetag, har 
en hjärtfrekvens på ca 90 spm och grimarserar lite vid stimulering. 

d) Vilken Apgar poäng får barnet? Skriv exakt hur många poäng barnet får för varje 
kriterium enligt Apgar score! (2p) 
Svar: Hudfärg 1 poäng, puls 1 poäng, retbarhet 1 poäng, tonus 0 poäng, andning 1 
poäng = 4 poäng. 

 

Barnet hämtar sig snabbt och får APGAR poäng 9 vid 7 min och 10 vid 10 min. Agda 
hämtar sig snabbt efter sectio och båda kan skrivas hem från BB efter 3 dagar. 
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Fråga 12 

På gynakuten träffar du Doris 21 år. Hon söker på grund av låg buksmärta som förvärrats 
gradvis de sista fyra dagarna, mest ont gör det på höger sida. Smärtan sitter i 
kontinuerligt. Hon är frisk sedan tidigare. Hon har inga problem att kissa och hade 
normal avföring senast i förrgår. Hon har aldrig varit gravid och står på Desogestrel som 
hon tycker fungerar bra. Hennes blödningar är lite oregelbundna och hon kan inte säkert 
säga när hon senast hade mens. Doris har precis kommit hem från Åre där hon jobbat 
under hela skidsäsongen. Hon är sexuellt aktiv men har ingen fast partner. Du börjar 
fundera på salpingit/pelvic inflammatory disease (PID) som orsak till buksmärtan men 
har även ett antal andra differentialdiagnoser ”i huvudet”.  

a) Ange fyra andra differentialdiagnoser till Doris buksmärta och motivera varför de är 
mer eller mindre sannolika (2p) 
Svar: intra/extrauterin graviditet, ovarialcysta, endometrios, appendicit, IBS, funktionell 
smärta. 0,5 poäng per riskfaktor med motivering  

 

Vid din undersökning noterar du att Doris är till synes opåverkad. Hon har 
kroppstemperatur på 37,4 grader, buken är mjuk och ömmar diffust i hela nedre delen. 
Vid spekulumundersökning ses ingen anmärkningsvärd fluor, både cervix och uterus är 
ömma vid palpation. Du kan inte känna någon resistens över adnexa. Vaginalt ultraljud 
är ua frånsett ömhet vid tryck med ultraljudsproben. CRP är 45.  Du känner dig nu 
övertygad om att Doris har en salpingit/PID.  

b) Vilka prover har du tagit och vilken behandling ordinerar du? Motivera! (2p) 
Svar: Graviditetstest! Klamydia/gc provtagning. Antibiotikabehandling som täcker 
klamydia och anaerober i första skedet, ex doxycyklin och metronidazol.  

c) Vid positivt infektionsprovsvar kan ytterligare åtgärder krävas, vilka? Och vilken 
information ska Doris i så fall få? (3p) 
Svar: Korrekt behandling för klamydia/gc ska initieras om den inte redan är initierad. 
Doris har rätt till kostnadsfri behandling, skyldighet att delta i smittspårning, skyldighet 
att inte föra smittan vidare. Du anmäler till smiddskyddsläkare samt initierar 
smittspårning. Vid gc ska patienten behandlas av venereolog pga. resistensproblematik. 
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Tre veckor senare då du åter är gynjour kommer Doris tillbaka för att hon plötsligt fått 

mycket ont i magen. Hon är vaken och ser rödblossig ut, temp 39,3 grader. Buken känns 

utspänd och är kraftigt ömmande.  Vid gynundersökning är hon öm över både cervix och 

uterus, på höger sida palperas en resistens på ca 5 cm. Vaginalt ultraljud visar en 

blandekogen förändring på platsen för höger ovarium 5,5 cm i diameter. CRP 195, Hb 

130, graviditetstest negativt.  

Doris börjar må allt sämre, hon känner sig yr och svimmar av några sekunder trots att 

hon ligger ner på en brits. Blodtrycket är 95/60, puls 115.  

d) Vad har Doris sannolikt drabbats av och hur ska du handlägga hennes tillstånd? (3p) 
Svar: Tuboovarialabscess (1p) som rupturerat varför hon nu är septisk. Det är ett 
livshotande tillstånd. Chockläge, två grova infarter, syrgas, vätsketillförsel 
ringeracetat/krisalloid, urinkateter, blod och urinodling, bredspektrumantibiotika, 
kirurgisk intervention (t.ex. laparoskopi och dränering av abscessen). (2p) För full poäng 
krävs att man nämner sepsis/septisk chock, ger vätska, antibiotika och kirurgisk 
intervention.  

 

 


