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Fråga 1 

Anna 22 år kommer till den gynekologiska mottagningen tillsammans med Erik på grund 
av barnönskan. Hon sammanbor med Erik och paret har försökt bli med barn sedan 2 år 
tillbaka. Under tiden har de drabbats av 3 missfall i tidig graviditet (cirka 7-8 veckor). 
Anna har inga kända sjukdomar och hade menarche vid cirka 14 års ålder. Efter senaste 
missfallet uteblev menstruationsblödningarna i 4 månader och började sedan spontant 
igen förra månaden, i övrig har Anna fått mens nästan varje månad. Längd 152 cm och 
vikt 68 kg, BMI 29.  

a) Du undersöker patienten gynekologiskt (spekulum och bimanuell palpation) 
och med ett basalt ultraljud. Ange 4 ytterligare utredningar/undersökningar som 
du behöver göra hos Anna? (0.5p varje, max 2p) 

Svar: Karyotyper på båda parter, Noggrann livmoderkavitets undersökning,  
Test för lupus antikoagulanter antikardiolipinantikroppar och anti-β II 
glykoprotein I-antikroppa, endokrinologisk Test för ovulation (progesteron), PRL, 
TSH, anti-TPO, och övriga PCOS prover, Test för blodsocker och hemoglobin A1c. 
(För fullpoäng bör man skriva karyotyp och utredning av uteruskaviteten samt 
minst två exempel på lab)  

Det framkommer sedan också att Anna har hjärtfel (aortakoarktation) och 
hörselnedsättning. I din utredning finner du att hon är TPO-AK positiv men TSH 3.7 mU/L 
och T4 12. 

b) Hur bedömer du Annas sköldkörtelprover? Kan de vara bakomliggande orsak 
till hennes återkommande tidiga missfall? Behövs någon behandling? Motivera. 
(Totalt 3p) 

    Svar: Subklinisk autoimmun hypothyreos. Hypotyreos typ 2. (1p) 

Förekomst av TPO-Ak är associerat med en ökad risk för upprepade spontana 
missfall, vilket är väl dokumenterat i vetenskaplig litteratur. (1p) Hos kvinnor med 
upprepade missfall startas Levaxinbehandling och målet är TSH<2.5 mU/L.(1p). 

c) Vilket tillstånd behöver man misstänka i första hand med tanke på 
kombinationen av Annas anamnes med upprepade missfall och övriga 
hälsoproblem? (1p) 

      Svar: Turner Mosaism. 

d) Givet det tillståndet, kan Anna bli spontant gravid och få barn? Motivera (2p) 

      Svar: Teoretiskt ja. Enligt olika studier genomgår 5–17 procent av flickorna med 
Turners syndrom pubertetsutveckling, men endast 2–8 procent blir fertila.  

Det är framför allt kvinnor med mosaikkaryotyp som genomgår pubertet och 
lyckas bli spontant gravida. Enstaka fallrapporter finns om kvinnor med 45,X-
monosomi som blivit gravida och fött barn. I övriga fall behövs äggdonation. 
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Fråga 2 

Anna 38 år, kommer för inskrivning på mödravården. Hon väntar sitt första barn och är 
gravid i vecka 8. Hon är relativt frisk frånsett en lättare ångest- och orosproblematik, 
BMI 29. Anna får efter provtagning veta att hennes blodgrupp är 0 negativ och att hon 
därför kommer få ta extra prover under graviditeten.  

a) Förklara för Anna hur en Rh-immunisering uppkommer, rita gärna (2p) 

Svar: Förutsättningen är en RhD- mor som bär på ett RhD+ foster. 

 Fetala erytrocyter går över till modern. Hon bildar antikroppar mot RhD (anti RhD) 
i mjälte och lymfkörtlar. Anti RHD av IgG-typ når fostret via placenta och kan 
destruera fostrets erytrocyter. Detta kan ske under graviditeten men är vanligast 
under förlossningen.  

Vid nästa graviditet finns redan anti-RhD hos modern som tidigt kan nå fostret och 
destruera dess erytrocyter om fostret är RhD+. 

Källa: SFOG:s ARG-rapport nr 74 Graviditetsimmunisering.  

 

I vecka 28 screenas Anna för graviditetsdiabetes och faller ut positiv. Hon har alltså 
graviditetsdiabetes och behöver behandling. Du träffar i samband med detta Anna på 
specialistmödravården och ska nu informera henne.  

           b)  Hur är behandlingen upplagd vid graviditetsdiabetes? Vad kan tillståndet 
leda till för mamma och barn på kort sikt? Med tanke på komplikationsrisk, är det 
några extra kontroller/åtgärder under graviditeten som behöver planeras. (5p) 

           Svar:  Grundstenen i behandling av kvinnor med konstaterad graviditetsdiabetes 
är personligt anpassade kostråd och livsstilsråd samt utbildning i självtest, inklusive 
tolkning av kapillärt P-glukos . Om 3 värden på en vecka ligger över målvärdet bör 
farmakologisk behandling inledas med Metformin eller insulin. 

Ingen poäng för behandling om man missar livsstilsråd.  

Risker för mamma: Ökad risk för preeklampsi,  induktion, sectio, instrumentell    
förlossning och prematurbörd. (minst 2 st måste anges) 

Risker för barnet: Ökad risk för makrosomi/LGA och dess följder såsom skulderdystoci, 
fosterasfyxi, hypoglykemi post partum.(minst 2 st måste anges) 

Extra kontroller i form av minst en tillväxtkontroll inför förlossning och regelbunden 
blodsockertestning för att följa metabol kontroll. Induktion v 40+6 om ej förlöst innan. 
(tillväxt och induktion ska vara med för 2 p) 

Källa:Internetmedicin Graviditetsdiabetes – hyperglykemi under graviditet.  
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Annas förlossning startar med spontana värkar vecka 39+2. Hon blir till slut förlöst med 
sugklocka på grund av hotande fosterasfyxi. Nedan ser du hur blodgasen från 
navelsträngen såg ut precis efter partus.  

 

 Artär Ven 

pH 7,01 7,29 

pCO2 (kPa) 8,82 5,14 

BDecf (mmol/L) -12,8 -8,0 

          e) Hur tolkar du provresultatet? (1p) 

          Svar: Nar artarprovet visar hogt BD men vardet i venprovet ar normalt, ar 

det tecken pa att det varit en kortvarig syrebrist. Metabolisk acidos. 

Se ctgutbildning.ss 
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Fråga 3 

Linda är 27 år och väntar sitt första barn. Hon har remitterats till Auroraverksamheten för 

att hon önskar kejsarsnitt. Enligt barnmorskan är Linda frisk, graviditeten normal och hon 

har kommit till vecka 27.Linda verkar besvärad över att vara tvungen att gå hit, och hon 

svarar enstavigt på frågor. Hon är normalviktig. 

 

a) Vilka frågor bör du försöka få svar på när du pratar med henne? (3p) 

Svar: Varför hon önskar kejsarsnitt? Är hon fysiskt frisk? Har hon haft någon form av 

psykiska besvär? Vad oroar hon sig för under förlossningen? Har hon varit utsatt för 

sexuella övergrepp i någon form? Hur många barn önskar hon sig? Hur är hennes 

sociala situation? Vad vet hon om kejsarsnitt? Alla dessa ämnen måste vara upptagna i 

någon form för full pott. 

 

Efter samtal bedömer du att Linda lider av förlossningsrädsla. 

b) Vad planerar ni för henne?  (1p) 

Svar: Stödåtgärder/KBT och samtal med barnmorska/kurator och därefter ny 
 kontakt. Detta bör föregå ev beslut om sectio. 

c) Hur kan man mäta förlossningsrädsla?  (1 p) 

Svar: Med en speciell förlossningsenkät W-DEQ och med VAS 

d) Vad kan obehandlad förlossningsrädsla få för konsekvenser? (1p) 

Svar: Negativ förlossningsupplevelse, PTSD, möjligen en ökad risk för akut 
kejsarsnitt   
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Fråga 4 

Du sitter på akutmottagning. Nästa patient som du ska ta in heter Marie, väntar sitt 
andra barn och är i graviditetsvecka 33. Hon söker för blåsor i underlivet. Hon 
misstänker själv att det är herpes och är jätteorolig för sitt barn. 

a) Vilka allvarliga komplikationer kan ett nyfött barn drabbas av pga 
herpesinfektion? (1p) 

Svar: 1) sepsisliknande symtom (disseminerad) (0.5p) 
2) lokaliserad till hjärnan med eller utan hudengagemang (encefalit) (0.5p) 

Marie berättar att hon brukar få tre till fyra herpesskov per halvår.  

b) Vad rekommenderar du henne avseende hennes graviditet och förlossning 
med hänsyn till herpesanamnesen? (1p) 

Svar: 1) Suppressionsbehandling under graviditet med aciklovir (0.5p). 
2) Inväntar spontan förlossningsstart, inspektion av förlossningskanalen när 
förlossningen kommit igång och kejsarsnitt övervägs endast vid pågående 
herpesrecidiv i själva förlossningskanalen (0.5p). 

c) Om Marie i stället hade berättat att hon aldrig haft herpessymtom förut, hur 
hade du handlagt fallet då (både i det akuta skedet och under fortsatt graviditet 
och förlossning)? (3p) 

Svar: 1) Inspektera vulva/vagina/cervix (0,5) 
2)Ta prov för herpes-PCR och blodprov för serologisk analys (0.5p) 
3)Om primärinfektion: Behandla med aciklovir p.o. (0.5p) 
4)Antiviral profylax ges före och över partus fr.o.m. 10 dagar före beräknad 
förlossning tills barnet är fött (0.5p) 
5)Vid förlossning inspektera förlossningskanalen: Vaginal förlossning om inga 
synliga förändringar finns (0.5p) 
6)Ta prov för herpes-PCR från vulva/vagina-cervix samt blodprov (serologi) vid 
förlossningen.(0,5p) 
7)Barnet skall följas kliniskt och virologiskt (0.5p) 

Marie fick inte till amningen med sitt första barn pga upprepade mjölkstockningar och 
mastiter och har nu stort önskemål om att få amma.hon varför just hon hade sådana 
amningsproblem.  

d) Vilka riskfaktorer för att få mastit finns det?  Nämn två riskfaktorer? (1p om 
minst 2 av nedanstående) 

Svar:  

Fel amningsteknik, tex barnet tar för litet tag om bröstet (barnet ligger för långt 
ifrån bröstet och/eller för långt åt någon sida) (ska finnas med för att få full poäng) 

Reglerad amning  (dvs ammar ej behov utan fasta klockslag) 
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Amningsmönster har ändrats 

Återhållen utdrivningsreflex relaterat till smärta/känslomässig stress 

Komplicerade förlossningar (ska finnas med för att få full poäng) 

Tidig introduktion av formula  

Mekaniskt hinder som trycker mot bröstet t ex åtsittande behå 

Hands-on, d v s när anhöriga och personal klämmer på bröstet för att hjälpa till vid 
urmjölkning eller att stoppa bröstet i munnen på barnet 

Det har gått 9 veckor och du träffar åter Marie på akutmottagning. Hon har med sig sin 2 
veckor gamla dotter Ebba som blev förlöst med kejsarsnitt pga långdragen förlopp i 
samband med vidöppet läge. Hon söker med 2 dagars anamnes av feber runt 40 grader 
samt rodnad och kraftig smärta i vänster bröst. Med tanke på hennes tidigare 
amningsproblem önskar hon att bli insatt på antibiotika.  

Du börjar med att undersöka henne. Bröstvårtorna är såriga och du tar en odling. 

d) Vilka bakterier orsakar vanligtvis en mastit, vad behöver du tänker på i fall av 
såriga bröstvårtor? (2p) 

Svar: Vanligast är Staphylococcus aureus (S. aureus) (ska finnas med för att få full 
poäng), men växt av koagulasnegativa stafylokocker, viridans streptokocker, grupp B-
streptokocker (GBS) och enterococcus faecalis m fl  
Vid Erysipelas förekommer streptokocker - oftast betahemolytiska grupp A men även 
grupp C och G streptockocker. 
 
Uteslut MRSA i fall av såriga bröstvårtor (ska finnas med för att få full poäng). 
 

Referenser:  
Herpes: t ex www.infpreg.se 
Amning: t ex 
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/bros
tkomplikationer/brostkomplikationer-amning 

SFOGs ARG rapport Nr 53 ”Bröstet” 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=7749 

  

http://www.infpreg.se/
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/brostkomplikationer/brostkomplikationer-amning
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Fråga 5 

Jasmine och hennes man väntar sitt första barn. Jasmine är gravid i vecka 8 enligt sista 
mens och får nu information om fosterdiagnostik då de efter erbjudande om detta 
tackat ja. Paret är intresserat av att göra fosterdiagnostik avseende 
kromosomförändringar. Det är många svåra förkortningar och inte helt lätt att hålla 
reda på allt.  

a) Jasmine ber dig nu reda ut skillnaden på KUB och NIPT. Hon frågar om hon skall 

göra båda eller räcker det med den ena? Vilken i så fall? Kan man missa något med 

endera metoden? Bortse i svaret från att vi har olika riktlinjer i olika delar av landet. 

(4p) 

Svar: KUB- kombinerat ultraljud och biokemi. Mätning av nackuppklarning i kombination 

med nivåer i mammas blod av PAPP-A och beta-hCG. (1p)Ultraljud vilket möjliggör 

diagnostik av flerbörd och tidigare datering, man kan också se större missbildningar. En 

stor nackuppklarning (>3,5 mm) är en riskmarkör för hjärtfel hos fostret. Ingen diagnos 

utan en sannolikhetssiffra man måste ta ställning till.(1p)  

NIPT-Blodprov på kvinnan men mätning av placentärt fetalt DNA för att hitta 

kromosomavvikelser.(1p) Ingen bild av fostret. Mycket varierande detection rate för 

olika kromosomfel. Bra för 13, 18 och 21. Ska bekräftas med invasiv fosterdiagnostik då 

det positiva prediktiva värdet är 30-40% för NIPT.(för 1p krävs resonemang om detection 

rate) 

 

b) Jasmine gör KUB-testet och på bilderna ses fostret i tvärsnitt och längssnitt. Vad kan 

denna bild tala för för kromosomavvikelse hos fostret? Ge exempel på en av de 

vanligaste (1p) 
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Svar: Turners syndrom, triploidi, trisomi 21.  

Jasmine och hennes partner har efter denna undersökning en hel del frågor.  

c) Vad finns för vidare diagnostik och hur tillförlitlig är den? (2p) 

Svar: Chorionvillibiopsi (extrapoäng om man kan placentär mosaisim och att man 

behöver komplettera med amniocentes för att vara 100%) 

Amniocentes  

Om man endast nämner metoderna ger det 1p. 

d) Om man vill göra abort efter 18+0 (från 18+1) hur går man tillväga då? Vilka delar 

ingår i en ansökan? Vem är det som ansöker om avbrytandet? Vart ska ansökan 

ställas? (3p)   

Svar: Ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. (1p)Ansökan ska innehålla själva 

ansökningsblanketten, den psykosociala utredningen och den medicinska utredningen. 

(1p) Det är kvinnan själv som ansöker om avbrytande av graviditeten. (1p) 
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Fråga 6 

En 31-årig frisk, förutom IBS, 1-para inkommer till gynakuten med smärtor som startat 
för ett par timmar sedan. Smärtan sitter i nedre delen av buken, inte mer uttalat på 
någon sida. Du ser en magerkvinna med en vetevärmare över nedre delen av buken, 
hon ser uppjagad ut. Hon har småblött vaginalt de sista veckorna oavbrutet sedan sista 
mens. Hon ömmar i nedre delen av buken men har ingen defence. BT 95/70. Hon har 
inte kunnat kissa. Puls 100. Temp 37.8.Hb 105. CRP 20. 
 

a) För att komma vidare måste du fråga mer. Vad? (2p) 

Svar: Preventivmedel, partner, samlag, gastrointestinala besvär, hämaturi, avvikande 

flytningar? 

  
Gynundersökning visar litet svart blod ur cervix som är sluten. Ömmar i bakre fornix och 
åt höger, oklart om det finns någon resistens. Vaginalt ultraljud visar en normal uterus 
med slemhinna på 10 mm, på höger sida en oklar förändring på 5 cm av växlande 
ekogenicitet, 2 cm vätska i buken. 
 

 b) Vilka är de viktigaste differentialdiagnoserna?  (2p) 

Svar: X, app, salp, torsion, intraabdominell blödning. 
 
Plötsligt blir patienten sämre. Börjar skaka lätt, kallsvettas och klagar på mer smärta. 
 

c) Vad gör du?  (2p) 

Svar: Dubbla infarter, dropp, MEWS och bastest, blodgrupp. 

 

Patienten blir opererad och man blir tvungen att konvertera till en laparotomi. Hon har 

genomgått en högersidig SOE , och skrivs ut 2dagar senare, välmående med endast 

Alvedon po. En dryg vecka senare söker hon igen eftersom hon är trött. Har buksmärtor i 

nedre delen av buken. Vid vaginal undersökning känns en ömhet framför uterus, kanske 

en resistens eller en tarm. Gravtest neg, temp 37,3, CRP 20 och Hb 112, BT 110/60, puls 

85 och andningsfrekvens 12. 

 

d) Vid ultraljudsundersökning ses en diffust avgänsad förändring av växlande 
echogenicitet framför uterus. Vad tror du det är? (1p) 

Svar: Hämatom   

e) Vad gör du ? (1p) 

Svar: Expektans   
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Fråga 7  
 
Sheila kommer för ett planerat besök på specialistmödravården där du har mottagning. 
Hon är tidigt gravid och kommer på remiss från MVC för graviditetsplanering. I remissen 
får du veta att hon är 1-para med tidigare preeklampsi och akut sectio. Hennes BMI vid 
inskrivningen var 31. Hon är för övrigt frisk.  

a. Vad vill du veta om Sheilas tidigare graviditet för att kunna värdera 
riskerna i den aktuella graviditeten och hur resonerar du kring risken 
för återupprepning? (2p)  

  
Svar: - Graviditetsvecka vid förlossningen, barnets vikt och ev. grad av tillväxthämning, 
förekomst av organpåverkan och preeklampsikomplikationer (HELLP, eklampsi, DIC).  
Återfallsrisken beror framför allt på graviditetslängden vid diagnos under första 
graviditeten och ökar ju tidigare hon blev förlöst. Generellt är risken för 
graviditetsinducerad hypertoni 13-53% och risken för återupprepning preeklampsi 2-7%. 

 

b. Nämn 5 generella riskfaktor för insjuknande i preeklampsi? (1 p) 

  
Svar: Ex: nulliparitet, obesitas, heriditet för preeklampsi/hypertoni, kronisk 
hypertoni, tidigare preeklampsi, njursjukdom, ålder >40 och <18, diabetes med 
kärlkomplikationer, autoimmuna sjukdomar t ex SLE med kardiolipinantikroppar, 
duplexgraviditet, låg födelsevikt, äggdonation  

 
Sheila beskriver sin tidigare graviditet och förlossning och utifrån hennes berättelse 
bedömer du den aktuella graviditeten som högrisk. Sheilas blodtryck är vid din 
undersökning 135/90. 
 

c. Vilken är din föreslagna handläggning och hur planerar du följa upp 
graviditeten? (2p)  

  
Svar: ASA som profylax från graviditetsvecka 12. Överväga folsyretillägg. Ev. kontroll av a. 
uterinaflöde i graviditetsvecka 24. Extra tillväxtkontroller under graviditeten. Täta 
kontroller av blodtryck och urinsticka i sen graviditet.  
 
För två poäng skall ASA profylax och tillväxtkontroll med ultraljud och täta blodtrycks 
kontroller nämnas.   

  
I graviditetsvecka 37+0 kommer Sheila för en planerad kontroll. Graviditeten har fram 
tills nu förlöpt normalt. En tillväxtkontroll i graviditetsvecka 32 visade en 
tillväxtdeviation på -11% hos barnet. Idag är blodtrycket 175/115, u-sticka visar 2+ 
protein och barnets tillväxtdeviation är -23%. Sheila mår bra frånsett en ökad svullnad 
och måttlig huvudvärk.  
 

d. Beskriv din handläggning (inklusive eventuell provtagning och kliniska 
undersökningar) (Du befinner dig på specialistmödravården på ett 
medelstort sjukhus) (3p)  
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Svar: Klinisk undersökning inklusive auskultation cor/pulm, reflexer, ev. förekomst av fotklonus, 
CTG, kontroll flödesprofil i a. umbilicalis,   
Provtagning: Hb, EVF, TPK, ALAT, bilirubin, Na, K, kreatinin, urat, albumin, PK, APTT, 
antitrombin   
Akut inläggning på avdelning med resurser för tät övervakning, ofta förlossningsavdelningen. Iv. 
infart ska sättas och bastest skickas. Akut sänkning av blodtrycket indicerat.  
Planering för förlossning inom kort.   
 
För poäng måste inläggning ingå i handläggningen.   
 
Poängavdrag om inte auskultation cor/pulm, refelxer, ctg, Hb, TPK, ALAT el ASAT, el-status och 
koagulationsstatus är med. Poängavdrag om man inte anger akut sänkning av blodtrycket och 
planering för snar förlossning finns med som åtgärd.  
  

e. Vad berättar du senare för Sheila postpartum vid utskrivning från 
BB om hennes framtida risker med anledning av genomgångna 
preeklampsin? (2p)  
Svar: Berättar om ökad risk för hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, cerebrovaskulär 
sjukdom, diabetes typ II, risk för återupprepning vid nästa gravidtet  
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Fråga 8 

Adrijana 54 år kommer till Gynekologisk öppenvårdsmottagning p.g.a. vaginala 
blödningar sedan ett tag tillbaka. Hon hade sin sista mens när hon var 50-51 år. 2-para, 2 
PN. Tidigare gynekologiskt frisk.  

a) Du tar ytterligare anamnes och undersöker Adrijana, inkl gyn us och vaginalt 
utraljud. Vad är det vid vaginalt ultraljud som avgör hur du går vidare? (1p) och 
förklara varför utifrån riskbedömning (1p) 

Svar:  

Du mäter slemhinnans AP-mått (0,5p). Vid omätbart eller förtjockat endometrium (AP 

mått ≥ 5 mm ) är risken för endometriecancer förhöjd och biopsi bör tas för att utesluta 

cancer (1p). Vid väldefinierat tunt endometrium,< 5 mm, är risken för endometriecancer 

< 1 %; endometriebiopsi behöver då inte tas (0,5p) (men cellprov/biopsi bör övervägas 

för att utesluta cervixcancer) 

För poäng krävs alltså inte vidare handläggning, dvs hydrosonografi, endometriebiopsi 

alt hysteroskopi.  

  

Du får efter några veckor svar på din endometriebiopsi och den visar en typ av 
hyperplasi i endometriet.  

b) I vilka grupper indelas endometriehyperplasier? (1p)  

Svar:  

Enkel och komplex hyperplasi (0,5p) med eller utan atypi (0,5p).  

Beskriv grupperna kortfattat, och redogör för skillnad i cancerrisk och 
behandling (3p) 

Enkel hyperplasi utan atypi har mycket låg risk för utveckling av endometriecancer. 
(0,5p) Komplex hyperplasi har 3% risk att utv cancer. (Exakt procent krävs inte 
0,5p)Hyperplasi med atypi har hög risk utv av cancer och 30% har en samtidig högt 
differentierad cancer vid diagnostillfället. (Exakt procent krävs inte 0,5p) 

Enkel hyperplasi utan atypi kan behandlas med cykliskt gestagen, ex Primolut-Nor. 
(0,5p) Komplex hyperplasi 3% risk övergång i cancer överväg endometrieresektion 
eller hysterektomi. (0,5p) 

Vid atypsika inslag hysterektomi pga hög risk utv av cancer och att 30% har en 
samtidig högt differentierad cancer vid diagnostillfället. (0,5p) 

c) I västvärlden har incidensen av endometriecancer förändrats i en tydlig 
riktning sedan 1960-talet. Hur har den förändrats och varför? (2p) 
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Svar: Ökad incidens i västvärlden. (1p) Mycket talar för att den stigande incidensen som 

ses i hela västvärlden är associerad med livsstilsfaktorer, då riskfaktorer för 

endometriecancer inkluderar övervikt, diabetes mellitus, sen menopaus samt en 

åldrande population. I USA har fetmaepidemin lett till en kraftigt ökad incidens av 

endometriecancer. (1p) I Västeuropa inklusive Sverige kan vi förvänta oss en liknande 

utveckling.  

d) Efter utredning beslutar du att operera Adrijana. Vid inskrivningen framkommer det 

att hon är ESBL-bärare. Vad innebär det och vilka riktlinjer har du att förhålla dig till?  

Hon förväntas vårdas inneliggande 1-2 dygn. (1p) 

Svar: Basala hygienrutiner. Om diarré enkelrum med egentoalett.  Inte aktuellt 
med kohortvård. (0,5p) Kontakta vårdhygien vid nyupptäckt klebsiella, eller 
misstänkt spridning. (0,5p) 

  



Nummer:         

16 

 

Fråga 9  

Maja är 32 år 2P 3G nu gravid i v 42+0. Första barnet föddes med elektivt sectio pga sätesläge 

som inte gick att vända, barnvikt 3500 gram. Därefter PN i vecka 41+5, barnvikt 3800 gram. Nu 

är Maja på förlossningen då hon ska induceras pga överburenhet. Hon mår väl och känner rikligt 

med fosterrörelser. Hon har lite sammandragningar men de är varken starka eller regelbundna. 

Fostervatten-mängden är normal. FFD är huvud som är ruckbart i bäckeningången. Cervix är 

riktad medialt, har medium konsistens, är bibehållen 1 cm och öppen 3 cm.  

 

Maja berättar om en kompis som födde första barnet med kejsarsnitt och där även andra 

förlossningen blev ett kejsarsnitt. Hon undrar varför inte hon också kan få ett kejsarsnitt. Hon vill 

gärna få fler barn men tycker det vore enklare om de kunde komma ut med kejsarsnitt för att en 

vaginal förlossning gör mer ont och tar längre tid. 

 

a) Nämn två fördelar och två nackdelar för sectio respektive vaginal 
förlossning. (1p) 

 

Risker med vaginal förlossning (därmed talande för sectio):  

uterusruptur, förlossningsskador på kvinnan och skulderdystoci. 

 

Risker med sectio (därmed talande för vaginal):  

större blödning, postoperativ infektions, mer smärta efter op, på längre sikt risk för bråck, 

adherenser, endometrios i sectioärr samt vid ny graviditet ökad risk för X (i ärret), 

accreta/increta/percreta samt uterusruptur.   

b) Varför rekommenderar du vaginal förlossning i Majas fall? (1p) 
I Majas fall förespråkar du vaginal förlossning då hon dels har fött vaginalt tidigare, hon 

har normalstora barn sedan tidigare och hon har ett gynnsamt status.  

C) Ni kommer fram till att inducera Maja. Vad får Maja för Bishop's score, vilken 

induktionsmetod väljer du och varför?  (2p) 

Svar: 6 poäng, amniotomi och rimlig motivering 

Maja kommer snabbt igång med förlossningen och några timmar senare blir du kallad till 

rummet pga CTG förändringar. Då har värkarna varit lite glesa och hon har nu ett 

Syntocinondropp som går på 120 ml/timme och hon har också fått en EDA. Huvudet är i bing 

och cervix är öppen 9 cm. Så här ser CTG ut: 
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d) Bedöm sista 15 min av CTG (2p) 

 

Svar: Man ska ha bedömt basalfrekvensen, variabiliteten och decelerationerna. (värkar?) 

Man ska också ha gjort bedömningen att det är patologiskt. 

 

e) Man gjorde ett omedelbart kejsarsnitt och det visade sig att Maja drabbats av en 

uterusruptur. Nämn två riskfaktorer som Maja har för detta! (1 p) 

Svar: Tidigare sectio kirurgi och samt oxytocinstimulering  

f) Andra indikationer för omedelbart sectio är som bekant navelsträngsprolaps och 

ablatio. Nämn 3 riskfaktorer vardera för dessa (3p) 

Ablatio: hög maternell ålder, tidigare ablatio, flerbörd, chorioamnionit, prematur 

vattenavgång, hypertoni, preeklampsi, låg födelsevikt, rökning, polyhydramnios, 

trombofili, kokainmissbruk, trauma. 

Navelsträngsprolaps: amniotomi, sätesläge/instabilt läge, polyhydramnios, litet barn, 

flerbörd, prematuritet. 

 

Referenser:  
William's Obstetrics 
CTG-utbildning.se 
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Fråga 10 

Ramona 38-år kommer till dig på gynmottagningen på grund av mellanblödningar. Hon 
har regelbundna menstruationsblödningar som varar 4 dagar och kommer med 26 
dagars intervall. Sedan 3 månader tillbaka har hon fått små blödningar som kommer 
oregelbundet, ofta även efter samlag. Ramona är frisk sedan tidigare, BMI 32, 1-gravida 
0-para, 1 spontan abort. Hon blev koniserad på grund av cellförändringar HSIL för 15 år 
sedan och har därefter kontrollerats regelbundet, senaste cellprov för 6 månader sedan 
var benignt, utan högrisk HPV. Senaste mens var för en vecka sedan. Graviditetstest är 
negativt och hon använder inget preventivmedel på grund av graviditetsönskan. När du 
undersöker med spekulum ser du en ca 3 cm lång, slät, smal, mjuk, röd och 
slemhinneaktig förändring som sticker ut från cervikalkanalen.  

a) Vad tänker du att det är och vad gör du med den? (2p) 
Svar a: Troligtvis en cervixpolyp, tar tag i den med förslagsvis en ringtång och vrider tills 
den lossnar. Till PAD. (1p) 

Cervixpolyper är i stort sett alltid benigna utväxter från slemhinna/körtelepitel, antingen 
från ektocervix eller från endocervix.   

Du gör även en vaginal ultraljudsundersökning och ser en vätskespalt i uteruskaviteten 
på 2 mm och till höger om uterus finns en lågekogen långsträckt förändring mätande 
7x3 cm, i denna finns så kallade pseudosepta. Du inser att det är en 
sactosalpinx/hydrosalpinx.  

b) Vad kan orsaka sactosalpinx/hydrosalpinx?  (2p) 
Pelvic inflammatory disease (ex. efter klamydia eller gonorré), endometrios, appendicit 
med rupturerad appendix, ovulationsinduktion, post hysterektomi utan salpingektomi, 
ligering av tuba, tumör i tuban (0,5 poäng per korrekt svar max 2 poäng).  
 

c) Resonera kortfattat kring eventuell behandling av sactorsalpinx/hydrosalpinx. 
Vilka behandlingar finns det? När skulle du rekommendera behandling? 
Påverkas rekommendationen Ramonas graviditetsönskan? (3p) 

Behandling för hydrosalpinx är oftast individuell. I detta fall upptäcktes det som ett 
bifynd i samband med att hon sökte för blödning. Man får tolka det som att hon är 
asymtomatisk, vilket inte är ovanligt. Symtom på hydrosalpinx kan vara buksmärtor, 
flytningar och infertilitet. I asymtomatiska fall kan man överväga att låta bli att 
behandla, givet att diagnosen är säker. Även asymtomatisk hydrosalpinx kan dock öka 
risken för PID, ektopisk graviditet, missfall och torsion vilket ändå kan motivera 
behandling. I Ramonas fall har hon en graviditets önskan och hydrosalpinx försämrar 
graviditetschanserna (så även vid IVF med 40-50% sämre graviditetschanser), varför 
behandling rekommenderas. Behandling är då kirurg, ofta laparoskopisk salpingektomi 
andra möjligheter är proximal tubal ocklusion, hysteroskopisk ligering av tuban, 
sklerosering och aspiration av hydrosalpinx vätska i samband med IVF. Tidigare var det 
vanligt att tubarkirurgi gjordes där förträngningar i tuban öppnades och eller att 
adherenser togs bort. Det finns dock risk att dessa återkommer och risk för extrauterin 
graviditet, dessutom är graviditetschanserna ändå lägre. (För poäng: resonemang kring 
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ingen behandling/expektans, kirurgi/salpingektomi, hur graviditetsönskan påverkar) (3 
poäng) 
 
Vid ultraljudsundersökningen tycker du även att livmoderslemhinnan är förtjockad och 
något hyperekogen i övre delen av kaviteten. Du installerar koksalt via en kateter och 
ser denna ultraljudsbild.  
 

 
 

b) Tolka bilden, diagnos förslag? (0,5p) 
a. Bild som vid uteruspolyper/endometriepolyper. (0,5p) 

c) Vilken behandling rekommenderar du Ramona? (0,5p) 
Svar d: Rekommenderar hysteroskopi med polypresektion.  Polyperna kan ha 
orsakat Ramonas mellanblödningar, de kan ev även påverka graviditetschanser vid 
graviditetsönskan. (0,5p) 
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Fråga 11 

Du har mottagning och träffar där Jenny Larsson, 28 år, som söker pga abortönskan. 
Jenny är IV-gravida, I-para med en vaginal förlossning för två år sedan. Hon har tidigare 
gjort två aborter för elva respektive sex månader sedan. Abortbeslutet har varit enkelt 
och Jenny har ingen ambivalens i beslutet. Jenny är frisk, använder inga mediciner, röker 
inte men har under senare år ökat kraftigt i vikt och har nu ett BMI på 36. 
Undersökningen visar att Jenny är i v 6+2. Jenny önskar genomgå en medicinsk abort i 
hemmet och ni planerar det praktiska avseende detta. 

Jenny använde innan förlossningen för två år sedan ett kombinerat p-piller som 
fungerade bra. Efter förlossningen har hon inte kunnat få detta förskrivet pga sitt höga 
BMI. Hon fick ”någon annan tablett” utskriven men beslutade tillsammans med sin 
partner att använda kondom vilket inte fungerat så bra. I samband med tidigare 
abortbesök har man diskuterat olika metoder men Jenny har inte kunnat fatta beslut 
och det har inte blivit av att hon påbörjat någon användning. 

  

a) Hur resonerar du nu? Hur bemöter du Jenny och vilken/vilka metoder 
rekommenderar du baserat på evidens?(2p) 

Svar: Lugnt samtal. Skuldbelägg inte! Försök att förstå varför hon inte börjat med 
ngn metod. Motiverade samtal. Det finns idag mkt god evidens att långverkande 
metoder (LARC) bör rekommenderas speciellt till kvinnor som genomgår abort 

Efter ert samtal väljer Jenny att prova p-stav (Nexplanon).  

b) Vilken är den optimala tidpunkten för insättning av en p-stav i relation till en 
medicinsk abort. Motivera. (2p) 

Svar: P-stav sätts lämpligtvis in samma dag som pat tar mifepristone (Mifegyne). 
Det finns idag god evidens för att detta fungerar och inte leder till fler 
komplikationer. Man kan då undvika ”glapp” i antikonception och undviker 
dessutom att kvinnan uteblir från insättning 

 

C/ Om hon istället hade valt spiral – när hade du då planerat för insättning? 
Motivera (1p) 

Svar: Inom 5-10 dagar, eller ev tidigare om man kan säkerställa att graviditeten 
stötts ut. Motivering i analogi med svar på fråga 2 

Jenny fick en p-stav insatt. Efter fyra månader träffar hon barnmorskan då hon önskar ta 
bort sin p-stav då hon känt sig nedstämd sedan hon fick den insatt. Det finns inget annat 
i hennes liv som kan förklara nedstämdheten. Både Jenny och barnmorskan har tolkat 
det som att det beror på hormonerna i hennes p-stav. Hon undrar om ett byte till 
Cerazette kan förbättra henne? Cerazette innehåller desogestrel, Nexplanon 
etonogestrel 
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d) Vad svarar du henne? Motivera (2p) 

Svar: Om hon bedömer att ”deppigheten” beror på hormonerna är detta inte 
något lämpligt byte då preparaten innehåller samma gestagen. Det korrekta 
namnet på etonogestrel är 3-keto-desogestrel vilket är den aktiva metaboliten av 
desogestrel. Välj annan metod, företrädesvis någon intrauterin metod. 
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FRÅGA 12 

Maja är 35 år och har fött två barn för 13 och 10 år sedan. Graviditeterna var komplikationsfria 

och hon födde vaginalt. Hon fick inte någon ”stor bristning” och minns att hon läkte i underlivet 

utan några bekymmer. Nu kommer hon till dig på gyn mottagningen för att hon tycker att det 

har börjat bli svårt att hinna ”fram till toaletten i tid”. Maja uppger att hon är frisk, inte äter 

några mediciner och aldrig blivit opererad. Hon har en hormonspiral sedan flera år tillbaka. 

När du frågar vad hon menar med att det är svårt att hinna fram till ”toaletten i tid”, så beskriver 

hon att det gäller både urin och gaser. Hon läcker inte varje dag, men det kan komma urin om 

hon har en väldigt full blåsa och vid hosta och fysisk aktivitet. Hon förnekar soiling i 

underkläderna men erkänner generat att hon inte kan kontrollera gas från tarmen flera gånger i 

veckan.  

1. Vilka fynd letar du efter vid gyn undersökningen av Maja? (3p) 
a. Finns tecken på prolaps (framvägg, sidor, bakvägg)?  
b. Palpabla resistenser i lilla bäckenet? 
c. Knipförmåga? 

2. Vill du komplettera anamnes och status med någon el några undersökningar 
förutom vaginalt ultraljud? (1p) 

a. Någon form av stresstest dvs hosta med bekvämt fylld blåsa 
b. Miktionslista   

3. Vilken behandling rekommenderar du Maja, baserat på ovan anamnes 
avseende (1p) 

a. Urininkontinensen? 
i. TVT slynga  

b. Gasinkontinensen? 
i. Bäckenbottenträning  

4. Hur förklarar du utifrån anatomin i bäckenbotten Majas symtom för henne? 
(3p) 

Beskriva att muskulaturen i bäckenbotten försämras med åldern. De 
kan också bero på en ej tidigare diagnostiserad förlossningsskada 

i. Då kan man få symtom både från den främre delen av vagina 
(sänkt vaginalvägg, påverkar vinkeln mot uretra, svårt att hålla 
tätt vid ansträngning och full blåsa, samt från bakre delen av 
vagina om puborektalis in kan hålla vinkel mellan rektum och 
analkanalen  

ii. Om det finns en defekt läkt förlossningsskada, som involverar 
den antingen sfinktern eller muskulaturen i perienum inkl 
rektovaginala fascian och puboraktovaginalis som samverkar 
för en god funktion av bäckenbotten. 

 


