
Skydda barnets hjärna innan förlossningen!  
– Magnesiumsulfat (MgSO4) vid hotande förtidsbörd <32+0 
 
Barn födda innan graviditetsvecka 32 har förutom en högre mortalitet, även en ökad 
risk för cerebral pares och andra neurologiska skador, en risk som är så hög som mellan 
40 och 70 gånger ökad. 30-50% av alla barn med CP är födda för tidigt. Express-studien 
publicerade nyligen sin uppföljning till 6 ½ års ålder som dessutom visar att barn som 
upplevts som friska hade uppenbara motoriska problem (Bolk J et al JAMA 2018).  
 
MgSO4 är ett välkänt preparat som getts innan förlossningen som krampprofylax till 
gravida med preeklampsi eller som tokolys vid förtidsbörd. Ett flertal RCT studier har 
gjorts där MgSO4 givits vid hotande förtidsbörd och som visat minskad risk för cerebral 
pares hos de som fått behandling (Crowther CA et al PLOS Medicine 2017). I USA, 
England och Australien samt enligt WHO guidelines från 2015 är detta nu 
standardbehandling vid hotande förtidsbörd innan graviditetsvecka 32. 2017 
kontaktades därför SFOG av Svenska neonatalförening med förfrågan om att starta upp 
denna behandling i Sverige. I Sverige har man tidigare tvekat pga. dosvariation i de olika 
studierna. Under hösten 2018/våren 2019 pågår nu en koncentrationsstudie på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra där vi utifrån nya prekliniska och kliniska data 
skall kunna ange den dos som skall användas i Sverige och därefter planeras detta att 
införas samtidigt i hela landet. Utfallet av detta införande kommer därefter följas och 
jämföras med data innan införandet (kohortstudie).  
 
Således alla sjukhus som tar hand om barn som föds innan graviditetsvecka 32 – håll 
ögon och öron öppna för information rörande införandet av MgSO4 vid hotande 
förtidsbörd <32+0!  
Vid frågor kontakta Ylva Carlsson, Överläkare, Med Dr, KK Östra 
(ylva.carlsson@vgregion.se). 
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