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Rekommendationer   
 

1. Kvinnor med hjärt-kärlsjukdom bör erbjudas högeffektiva preventivmetoder för att möjliggöra 

planering av graviditet och eventuell läkemedelsanpassning inför graviditet.  

 

2. Högeffektiva, långverkande, preventivmetoder bör också erbjudas för att undvika oplanerad 

graviditet hos de kvinnor där graviditet kan utgöra en stor risk för kvinnans liv och hälsa. 

 

3. Östrogener ger ökad risk för såväl venös som arteriell trombos samt för hypertoni. Kombinerade 

preventivmetoder - bör därför inte rekommenderas hjärtsjuka kvinnor som förstahandsval. (Se absoluta 

kontraindikationer nedan?) 

 

4. Gestagener ger inga signifikanta effekter på blodtryck, trombosrisk eller lipidprofil och kan användas 

av de flesta kvinnor med hjärt-kärlsjukdomar. I första hand rekommenderas hormonspiral (se punkt 5) 

eller p-stav.  

 

5. Koppar- eller  hormonspiral är bra preventivmedel för kvinnor med allvarlig hjärtsjukdom. Insättning 

av spiral kan ge vasovagal reaktion med bradycardi pga smärta och manipulering av cervix, vilket kan 

vara allvarligt för t.ex kvinnor med pulmonell hypertension men även vid andra hjärtfel. Spiralinsätt-

ning och spiraluttag hos dessa bör därför göras på sjukhus och kan behöva göras i eller med beredskap 

för narkos/sedering.  

 

6. Interaktioner med andra läkemedel 

Warfarin kan interagera med östrogen och levonorgestrel -  i högdos som vid akutprevention vilket kan 

ge upphov till PK-stegring och blödningsrisk. 

Bosentan, som används av kvinnor med pulmonell hypertension, är ett enzyminducerande läkemedel 

som inducerar cytochrome P450 samt enzymerna CYP2C9 och CYP3A4. Dessa enzymer ökar 

nedbrytningen av steroidhormonerna i preventivmedel vars antikonceptiva effekt därmed minskar. 

Denna interaktion bör särskilt beaktas då kvinnor med pulmonell hypertension tillhör gruppen som 

avråds från graviditet. 

 

7. Kvinnor med antikoagulantiabehandling – följ lokala riktlinjer då det finns 
Warfarin – Vid behandling med Akutprevention med Levonorgestrel (gäller ej för levonorgestrel i 

andra preventivmedel med lägre dos) skall PK-INR kontrolleras efter 3-4 dagar eftersom det finns en 

risk för PK-stegring (1).  

Intramuskulär injektion vid Waran behandling kan ges vid PK <2,8 (prov taget inom 7 dagar före 

injektion) (2) samt vid behov kontakt med koagulationläkare/ behandlande läkare.  

Vid insättning/uttag av Nexplanon och vid spiralinsättning rekommenderas PK ligga mellan (1,8-2,2), 

varför kontakt med koagulationläkare/ behandlande läkare rekommenderas inför ingreppet om inte 

lokala riktlinjer finns utarbetade. (3a). 
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OBS! För patienter som har högdosbehandling med warfarin samt kombinationsbehandlingar med 

trombocythämning gäller individuell handläggning och samråd med kardiolog/ koagulationsläkare.  

 

NOAK – Vid behandling med akut prevention med Levonorgestrel finns ingen känd interaktion. 

Vid i.m. injektion: följ riktlinjer från Janusinfo ( 2) 

 

Samråd med patientens kardiolog/koagulationsläkare inför insättning/uttag av p-stav och spiral. 

OBS! För patienter som har hög trombosrisk  och NOAK-behandling gäller individuell handläggning 

och samråd med kardiolog/ koagulationsläkare 

 

 

 

Bakgrund 
  
Kardiovaskulära sjukdomar förekommer i 0,2-4% av alla graviditeter i västvärlden och kan innebära stora risker 

i samband med graviditet och förlossning. De är idag den vanligaste orsaken till maternell död i västvärlden. De 

vanligaste dödsorsakerna är plötslig hjärtdöd, hjärtinfarkt, dissektion av thorakala aorta samt kardiomyopati där 

den vanligaste formen uppträder peripartalt.  

 

Kvinnor med medfödda hjärtfel utgör en särskild grupp. De opereras i barndom, ungdom eller vuxen ålder och 

prognosen har under de senaste 50 åren dramatiskt förbättrats.  Många av dessa kvinnor kan genomgå graviditet 

tämligen komplikationsfritt. För andra kan graviditet vara direkt olämplig eller kräva skärpt övervakning och 

avancerad medicinering (3-7). 

 

Ett välfungerande preventivmedel, för att minska risken för oplanerad graviditet samt för att möjliggöra en op-

timal behandling inför en planerad graviditet, är oerhört viktigt för dessa patienter. 

 

 

Preventivmedelsrådgivningen  

 
Preventivmedelsrådgivning och prekonceptionell rådgivning inför planering av en eventuell graviditet rekom-

menderas till alla kvinnor med hjärtsjukdom. I rådgivning ingår att klargöra risken för den enskilda kvinnan av 

en graviditet och vilka konsekvenser en oplanerad graviditet kan få. För en god compliance är det viktigt att 

utifrån kvinnans önskemål välja ett preventivmedel med lågt Pearl Index och med så liten påverkan på hjärt-

sjukdomen som möjligt. 

 

För kvinnor med komplicerad hjärtsjukdom behövs gemensam rådgivning av obstetriker/ gynekolog och 

kardiolog och koagulationsspecialist (8-12).  

 

Hjärtfel kan indelas i olika risknivåer, som beror på både hjärtfelets typ och hjärtats funktionsgrad. 

Riskbedömningen behöver upprepas under livets gång eftersom funktionsnivån och hjärtfelets svårighetsgrad 

kan förändras med tiden. Exempelvisa kan en aortastenos bli tätare och en lätt hjärtsvikt utvecklas till en svår 

hjärtsvikt. Vissa hjärtfel medför en betydande mortalitetsrisk (10 % eller mer) i samband med graviditet, varför 

dessa kvinnor ofta avråds från graviditet (3-7).  
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Kombinerade östrogen- och gestagenpreparat 

 

Dessa preventivmedel ökar risken för venös tromboembolism, arteriell trombos och hypertension och 

bör därför inte rekommenderas hjärtsjuka kvinnor som förstahandsval.  

Kontraindikation föreligger vid följande tillstånd (8-9): 

 Ischemisk hjärtsjukdom pga ökad risk för hjärtinfarkt 

 Hypertoni pga ökad risk för stroke och hjärtinfarkt 

 Arytmier som flimmer och fladder, pga ökad risk för cerebrala embolier och ischemisk stroke 

 Mekaniska hjärtklaffar pga ökad risk för klafftrombos och embolisering 

 Pulmonell hypertension pga trombosrisk 

 Cyanotisk hjärtsjukdom 

 Pulmonella arteriovenösa missbildningar 

 Nedsatt ventrikelfunktion – beroende på nedsättningsgrad, diskutera med kardiolog. I vissa fall kan 

kombinerade preventivmetoder användas. 

 Dilaterade ventriklar och förmak 

 Fontans kretslopp 

 Förmaksseptumdefekt, pga risk för paradoxal embolism. Efter slutning av ASD kan kombinerade 

preventivmetoder användas efter 6 månader, diskutera med kardiolog. 

 

Vid hjärtsjukdom som tillhör lågriskgrupperna kan det däremot vara aktuellt med ett kombinerat hormonellt 

preventivmedel.  

VSD – vid en liten VSD utan hemodynamisk betydelse kan kombinerade preventivmetoder användas. Vid en 

stor VSD bör man diskutera med kardiolog. Kvinnor med Mb Down har oftast en stor VSD men om den har 

opererats kan kombinerade preventivmetoder användas efter diskussion med kardiolog. 

Supraventrikulära tackykardier (förutom förmaksflimmer eller tackyarytmier vid strukturella hjärtfel)  utgör inte 

kontraindikation mot kombinerade preventivmetoder. Långt QT syndrom är oftast av benign karaktär och 

behandlas med betablockad vilket hos de de flesta kvinnor ger en minimal arytmirisk. Kombinerat hormonellt 

preventivmedel behöver ej sättas ut vid ablation av accessoriska retledningsbanor i hjärtat och Pacemaker 

utgör inget hinder för kombinerade preventivmetoder utan det är den bakomliggande hjärtsjukdomen som avgör 

om det kan användas eller inte i det enskilda fallet. 

 

 

 

 

Gestagena preparat 
 

Dessa preventivmedel ökar inte risken för venös trombos. Mellanpiller (desogestrel) och p-stav (etonogestrel) 

ger ovulationhämning, vilket medför hög effektivitet. Perorala preparat är dock starkt användarberoende med 

ganska högt Pearl Index vid typisk användning.  

 

P-spruta (medroxiprogesteronacetat) anses inte ha några kardiella kontraindikationer.  Hos kvinnor som står på 

antikoagulantia kan dock intramuskulära hematom uppkomma vid djup intramuskulär injektion. Hos kvinnor 

med mycket sänkt hjärtfunktion kan man behöva ta hänsyn till eventuell risk för vätskeretention.  

 

En nackdel med gestagena preventivmedel är det oförutsägbara blödningsmönstret. Patienten ska informeras 
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noggrant om detta före förskrivning/insättning. Beprövad erfarenhet indikerar att det är hormonspiral som oftast 

har ett för patienten acceptabelt blödningsmönster.  

 

Spiraler 
 

På grund av risken för vasovagala reaktioner bör spiralinsättning på kvinnor med medelrisk och hög risk ske på 

sjukhus av läkare med kunskap om hjärtsjukdom. Detta gäller särskilt kvinnor med pulmonell hypertension och 

Fontans kretslopp. Beredskap för narkos/sedering ska finnas och narkosläkare ska konsulteras före 

spiralinsättning sker. Smärtlindring med PCB, perorala eller intravenösa analgetika (opioider/ paracetamol) kan 

minska risken för en vasovagal reaktion vid insättandet.  

 

PK(INR) kontrolleras hos warfarinbehandlande patienter före insättning . 

 

Tidigare rekommenderad antibiotikaprofylax vid applikation av spiral har ändrats. Dock har vissa studier efter 

denna ändring i riktlinjer visat på en möjlig ökning av antalet endokarditer och andra infektioner efter 

spiralinsättning och studier har visat på en möjlig positiv effekt av antibiotikprofylax (14 -16). 

Bedömning får därför göras från fall till fall i samråd med kardiolog. Profylax kan övervägas vid tidigare endo-

kardit, vid mekaniska hjärtklaffar och särskilt infektionskänsliga patienter. Som profylax rekommenderas en-

gångsdos peroralt 60 minuter före ingreppet med amoxicillin 2g (vid penicillinallergi väljs klindamycin 600 mg 

x1). 
  
På grund av minskade blödningar är hormonspiral ett särskilt bra preventivmedel för warfarinanbehandlade 

hjärtpatienter.  

 

 

Akutpreventivmedel  
 

I händelse av oskyddat samlag bör kvinnor med hjärt-kärlsjukdom, liksom andra kvinnor, erbjudas 

akutprevention. Bäst effekt har kopparspiral som kan sättas in inom 120 timmar (5 dygn) efter samlaget. 

Insättning handläggs enligt föregående stycke. 

 

Om kopparspiral inte anses lämplig bör kvinnan rekommenderas akut p-piller med ulipristalacetat 30mg eller 

levonorgestrel 1,5mg så snart som möjligt efter oskyddat samlag och senast inom 120 timmar (5 dygn). För 

information angående interaktion se FARG råd angående akutprevention och för interaktion med Warfarin vg se 

ovan. 

 

 

Sterilisering  
 

Sterilisering kan övervägas i de fall där graviditet kan vara livshotande. Metoden med hysteroskopi och 

applikation av intratubal stent minskar risken vid ingreppet. Den intraabdominella tryckstegringen vid 

laparoskopisk sterilisering kan för högriskpatienter medföra en högre operationsrisk än motiverat. 

 

 

Psykosociala aspekter av preventivmedelsrådgivning till flickor och unga kvinnor 
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Flickor med medfödda hjärtfel har oftast långvarig erfarenhet av operationer och interventioner. Liksom hos 

andra unga, varierar dock deras mognad, förmåga att uppfatta given information och förmåga att realistisk 

värdera risker. Studier har visat att unga kvinnor med hjärtsjukdom har samma ålder vid samlagsdebut som 

övriga befolkningen c:a 17 år (17) 

För flickor under 18 år det viktigt att, precis som för andra ungdomar, väga behovet av autonomi och integritet 

gällande sexualiteten mot målsmans rätt att informeras om patientens mediciner och hälsa. Mognadsbedömning 

blir därför extra viktig i denna patientgrupp (18). 

 

Det kan vara en fördel att samverka med en näraliggande ungdomsmottagning, så att flickor och unga kvinnor i 

målgruppen får möjlighet till samma information och stöd avseende frågor kring sexualitet, vuxenblivande, 

kärlek och relationer som sina jämnåriga. Vid sådan samverkan är det viktigt med tydlig ansvarsfördelning, så 

att gynekolog och kardiolog alltid har ansvaret för val och förskrivning av preventivmedel.  

 

 

 

 

Prekonceptionell rådgivning  
 

Kvinnor med hjärt-kärlsjukdom behöver noggrann information om sina förutsättningar att genomgå graviditet 

samt om eventuella egna risker och riskerna för barnet (1-9). Vikten av antikonception och individuell risk vid 

graviditet bör diskuteras redan under tonårstiden av behandlande barnkardiolog.  

 

Prekonceptionell rådgivning och preventivmedelsrådgivning till kvinnor med hjärt-kärlsjukdom bör ske hos 

gynekolog med särskild kunskap om preventivmedel och hjärtsjukdom och i samråd med kvinnans behandlande 

kardiolog (5,7,9,12)).  

 

En graviditet innebär en belastning för hjärtat på grund av den, sannolikt progesteronmedierade, minskningen 

av kärlresistensen som ger perifer vasodilatation och blodtryckssänkning samt på grund av den ökade 

blodvolymen och hjärtfrekvensen som kompenserar detta. Hjärtats slagvolym ökar med ca 40% under graviditet 

och hjärtats storlek kan öka med upp till 30%, vilket ställer större krav på dess egen syreförsörjning. Kvinnans 

hjärtfunktion bör inför en graviditet optimeras i möjligaste mån, eventuellt med kirurgiska åtgärder eller 

läkemedel som inte innebär negativ påverkan på fosterutvecklingen. En genomgång av vilka läkemedel som 

kvinnan skall använda vid en graviditet är viktigt. Behov av antikoagulantia, antihypertensiva läkemedel, 

antiarytmika och eventuellt preventiv behandling med lågdos ASA bör diskuteras. Livsmedelsverkets 

rekommendationer gällande tillskott av folsyra gäller förstås även till hjärtsjuka kvinnor.  

 

Kvinnan bör uppmanas att kontakta sin behandlande läkare och mödrahälsovården utan dröjsmål vid 

konstaterad graviditet. 
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https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/21873418
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Tabell 1. CHD med låg respektive hög risk vid graviditet (6) 
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Maternell prediktorer för kardiovasculära event (ref, Sui et al 2001) 

Primary Cardiac events: pulmonary edema, sustained symptomatic tachyarrhytmia requiring treatment, 

stroke, cardiac arrest. 

Risk score som predicerar ”cardiac event” vid  graviditet  baserat på tidigare Primary cardiac events ( 1 poäng 

per händelse):  0 poäng risk 5%, 1 poäng risk 27%, > 1 poäng risk 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


