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Fråga 1 

Anna 27 år är gravid och kommer idag till sitt inskrivningsbesök i mödrahälsovården. Hon 

får svara på en hel del frågor och man tar också prover.  

a)  Vilka tillstånd, risksituationer screenas för genom anamnes och 

provtagning vid de tidiga besöken under graviditet i 

mödrahälsovården? ( 3p) 

Svar: 

  Drogbruk (alkohol, rökning, andra droger) 

 Yrke – finns risk för graviditeten? 

 Levnadsvanor – kost, motion 

 Läkemedelsbruk 
 Medicinsk anamnes 
 Obstetrisk och psykosocial anamnes. 
 Hereditet: trombos, hypertoni, diabetes, annat? 
 Prover 

 Vikt, BMI-uträkning 
 Anemiscreening -ferritin, Hb 
  Blodgruppering och screening för erytrocytantikroppar. 
  Infektionsscreening – Hepatit B, syfilis, HIV 
  Screening för hypertoni och njursjukdom - BT, u-albumin 
  ABU- screening 
 Diabetesscreening 
 I utvalda fall TSH, Hepatit C, rubella, tuberkulosscreening, 

koagulationsutredning, , cytologprov, klamydia- och gonorréscreening . 
 

Vid sitt besök i graviditetsvecka 32 tar Anna upp en rad problem hon önskar 
diskutera. Hon besväras av sura uppstötningar, förstoppning, hjärtklappning, yrsel 
och svullnad i fötterna. Alla dessa besvär går att förklara med normala förändringar 
i kroppens fysiologi under graviditet.  
 

b) Hur uppkommer dessa besvär? Vilka råd ger du till patienten (3p) 
Svar: Sura uppstötningar - Ökat tryck på omgivande organ från växande uterus, minskad 
tonus i glatt muskulatur såsom tarm och övre magmunnen, dysmotilitet i esofagus. 
Förstoppning - Ökat tryck på omgivande organ från växande uterus, minskad tonus i 
glatt muskulatur såsom tarm och övre magmunnen.  
Bensvullnad - Plasmavolym ökar 40%, perifera resistansen sjunker, 
kolloidosmotiska trycket sjunker, venösa trycket i nedre extremiteterna ökar, ökat tryck 
på vena cava från växande uterus. 
Hjärtklappning - Plasmavolym ökar 40%, Cardiac output ökar (slagvolym, hjärtfrekvens 
och preload ökar). 
Yrsel - Hb minskar 10-15g/L, medelartärtrycket sjunker, perifera resistansen sjunker 
venös kapacitans ökar, ökat tryck på vena cava från växande uterus, sjunkande blodtryck 
i mitten av graviditeten.  
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En tid efter förlossningen kommer Anna på sin efterkontroll. 

b) Vad bör ingå i besöket vid efterkontroll efter förlossning?  (2p) 

Svar: 

 Samtal om kvinnans och partnerns förlossningsupplevelse samt vid behov vidta 
åtgärder om detta behövs.  

• Uppföljning av samtal om levnadsvanor, det 
vill säga tobak, läkemedel, alkohol, vikt, 
kost och fysisk träning 
• Erbjudande om antikonceptionsrådgivning 
vid lämplig tidpunkt 
• Gynekologisk undersökning, inspektion av ev bristningar och dess sustrering, 
knipförmåga, info om bäckenbottenträning.  
• Mätning av blodtryck, Hb, vikt, urinprov, 
graviditetstest vid behov 
• Amningsstöd  
• Utvärdering av psykiskt hälsotillstånd  
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Fråga 2 

Agneta, en 45 årig kvinna med endometrios, genomgår TLH (total laparoskopisk 
hysterektomi). Det visar sig vara en adherensstatus och operationen tar 3 timmar. 

Det blir ett okomplicerat postoperativt förlopp, Agneta är mobiliserad och går hem som 
planerat dagen efter operationen. Hon har fortsatt ont och behöver några extra 
tabletter Oxynorm i tillägg till Panodil och Ipren.  

Tre dagar senare är du jour på gynakuten. Med dig har du Klas, en ny ST-läkare som går 
sin introduktionsvecka på gynakuten. 
Agneta söker pga ökad smärta i buken. Hon nämner också att hon tror att hon nog fått 
inkontinens. Har hört att man kan få det efter hysterektomi. Tror hon börjat läcka urin 
ofrivilligt.  

Hon är subfebril och har ett CRP på 280. 

Vid gyn undersökning finns det lite klar vätska i vagina.  

Du går vidare med att göra ett vaginalt och abdominellt ultraljud. 

a) Vad letar du efter med din ultraljudsundersökning som skulle väcka misstanke 
för allvarlig komplikation? (1p) 

Svar: vaginalt ultraljud kan ge vägledning vid abscess/ större mängd fri vätska i 
buken, dilaterad uretär/njurbäcken 

Du funderar på vätska som du hittat i vaginan.  

b) Hur kan du bekräfta om det handlar sig om urin? (0.5p) 

Svar: Analysera krea på vätskan från vagina - Obs om det är urinläckage via vagina 
är krea på denna vätska högt. 

Med dina undersökningsfynd kan du inte utesluta att Agneta har fått en allvarlig 
komplikation och bestämmer dig för att skicka henne på en CT buk. 

CT svaret tyder på uretärskada.  

c) Vad behöver du fråga efter på din CT remiss, dvs vad kan radiologen se om det 
finns en uretärskada? (1p) 

Svar: CT buk kan visa en del fri vätska i lilla bäckenet, läckage av kontrast från en 
uretär, dilaterad uretär/njurbäcken. 

d) Varför är det viktigt att driva på diagnostiken så snabbt som möjligt i Agnetas 
fall? (1p) 

Svar: De första 3 dagar efter operationen kan akut operativ åtgärd vara möjlig. 
Efter detta gör urinläckage och postoperativ inflammation att vävnader blir sköra 
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och ödematösa. I detta läge måste njurarna avlastas och åtgärd kan bli aktuell i 
lugnt skede, tidigast efter ca tre månader. 

 

Klas undrar hur detta kunde hända. 
Du förklarar att det är jätteviktigt att ha kännedom om anatomin och rita upp 
uretärernas väg genom lilla bäckenet. 
 

e) Rita lilla bäckenet hos en kvinna där man ser blåsan, uterus, uretärerna, 
Arteria och vena iliaca communis och Arteria intern och uterina (1p) 

Svar: viktigt att ureteren ligger över iliaca kärlen och under a uterina och finns i 
närheten av uterus 

 
Ni pratar om att anatomin i Agnetas fall var svår pga endometrios sjukdomen. Klas 
undrar hur man kan förhindra uretärskada i sådana fall. 
 

f) Vad svarar du? (1p) 

Svar: lägga in uretärkateter pre- eller peroperativt, tillkalla erfaren kollega, 
fundera på att konvertera till öppen kirurgi, försiktighet med diatermin vid 
bäckenväggen 

 
Tänk dig att CT svaret istället hade tydd på tarmskada.  

g) Vad behöver du fråga efter på din CT remiss, dvs vad kan radiologen se i fall av 
tarmskada? (0.5p) 

Svar: större mängd fri gas 
 
h) I fall av misstänkt tarmskada: Vilka är dina initiala ordinationer rörande 
patienten och vem kontaktar du för ett eventuellt ingrepp? (1p) 

Svar: fasta, iv antibiotika, dropp, op anmälan/kontakt med kir-jour/kir-bakjour 
(oftast är det kirjour/bakjour som utför dessa operationer, stomi kan behöva 
läggas upp) 

i) Om det skulle visa sig vara en tarmskada, vad är viktigt att patienten 
informeras om hur operationen genomförs? (1p) 

Svar: info att det kan gå att göra primäranastomos, men att det kan finnas risk 
för stomi.  

Referenser: 

Internetmedicin.se: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6498 

Komplikationer i kirurgi gås igenom under kursen Basal kirurgisk teknik för gynekologer: 
Kursmaterial kan hämtas på SFOGs hemsida! 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6498
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För den mer intresserade rekommenderas att gå in på websurg.com: 
-skapa ett login (gratis) 
-klicka in på Winners 
-vidare in under Bachelor in Endoscopy 
-här finns flera olika avsnitt där man kan titta på videor och föreläsningar, när man tittat 
på alla inom ett avsnitt får man också åtkomst till ett frågetest, där man kan bli godkänd 
inom det avsnittet 
-för fördjupning i den aktuella tentafrågan rekommenderas avsnittet complications 
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Fråga 3 

Anastasia, 62år, har fött tre barn genom vaginala förlossningar. Första barnet föddes 
med hjälp av sugklocka och hon minns att läkaren sa att hon sprack ganska mycket och 
så blev hon sydd, efter de andra två förlossningarna behövdes ingen åtgärd. 

Du arbetar på en urogynmottagning dit Anastasia nu kommer på remiss pga en 
tilltagande känsla av att något buktar ut ur slidan sedan ett par år. Du misstänker att 
hon har en prolaps. 

a) Nämn minst fem vanliga symptom vid prolaps. (1p) 

Svar:  
Globuskänsla – stark association!! Mest prolapsspecifika symptomet. (Krav att 
detta är med för att få full poäng på frågan) 
Tyngdkänsla  
Irritation  
Skav 
Blåsa: urinträngningar, blåstömningssvårigheter  
Tarm: tarmtömningssvårigheter  
Sexuella besvär 

 

b) Vad finns det för konservativ behandling att tillgå vid prolaps? Nämn minst 
två varianter. (1p) 

Svar:  
Ringar och inlägg (milex, membran, donut, kub, gelhorn…) 
Vaginalt östrogen kan lindra symptomen (Vagifem, Ovesterin, Oestring) 
Naturlig tillbakagång efter partus (ej aktuellt för denna patient dock) 
Bäckenbottenträning botar inte prolaps. 

 

Anastasia önskar gärna genomgå kirurgi direkt för att bli av med besvären för gott. 

c) Vad finns det för indikationer för prolapskirurgi? (1p) Finns det några 
kontraindikationer? (1p) Vad behöver man ge patienten för information gällande 
kirurgiska komplikationer, förväntat resultat och recidivrisk innan en eventuell 
operation? (2p) 

Svar:  
Indikationer:  
Symptomgivande framfall (ej anatomiskt).  
Påverkad livskvalitet. 
 
Kontraindikationer:  
Inga absoluta, men kronisk smärta t ex. 

 



Nummer:         

Kirurgiska komplikationer:  
Blödning, infektion, skador på andra organ, dock få komplikationer på kort sikt. 
 
Förväntat resultat/effekt på symptom: 
Urinvägar och tarm: De flesta 60-70% blir bättre avseende urinvägssymptom och 
tarmrelaterade symptom, medan 5-10% blir sämre.  
Sexuella besvär: Samma antal aktiva pre- och postop. 5% återupptar samliv. 40% 
blir bättre vad gäller dyspareuni.  
(Utfall efter 1 år, källa: gynop-registret) 

 
Recidivrisk:  
Hög recidivrisk, vanligast i framväggen.  
40-50% av recidiv är anatomiska, ca 25% symptomatiska.  
10% reopereras. 
 
 
d) Man kan använda olika system för att förklara eller gradera prolaps. Nämn ett 
sådant system och förklara kort vad det innebär. (3p) 

Svar: 
(1p för namngivning/beskrivning av systemet – 2p för indelning/gradering) 
 
Ex. 
Enligt De Lancey finns tre nivåer av stöd: suspension, attachment och fusion. 
Nivå I (suspension): övre delen av vagina med stöd av kardinallig och 
sacrouterinlig, defekt leder till prolaps av uterus eller vaginaltopp. 
Nivå II (attachment): mellersta delen av vagina med stöd från pubocervikala 
fascian och rektovaginala fascian, defekt leder till främre eller bakre prolaps av 
vaginalväggen. 
Nivå III (fusion): nedre delen av vagina med stöd av perinealkropp och levator ani, 
defekt leder till övermobilitet av urethra och defekt perinealkropp. 
 
Vid undersökning av prolaps kan man ange sina fynd enl POP-Q. 
Graderar varje compartment i förhållande till hymen (ej introitus som 
referenspunkt) vid maximal krystning. Positiva nummer nedom hymen, negativa 
nummer ovan hymen. 
För att kunna jämföra i studier graderas nio punkter i förhållande till hymen. 
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TVL = total vaginal length  
GH = genital hiatus (urethra-bakre komissuren)  
PB = perineal body  
Aa = -3cm från hymen anteriort  
Ba = mest prolaberad anteriort relativt Aa  
Ap = -3cm från hymen posteriort  
Bp = mest prolaberad posteriort relativt Ap  
C = cervix /vaginaltopp  
D = bakre fornix  
(OBS! Behöver ej kunna ovan i detalj eller rita) 
 

I klinisk praxis graderas i stadium I-IV: 
Stadium I: <- 1 cm ovan hymen 
Stadium II: -1 cm ovan hymen till +1cm 
nedom 
Stadium III: > +1 cm nedom hymen 
Stadium IV: Totalprolaps 
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Fråga 4 

Lydia snart 13 år inkommer med sin mamma till gynakuten pga långdragen blödning. Hon fick sin 

första mens för tre månader sedan. Den höll på i tre dagar. För fem veckor sedan började hon 

blöda igen och sen har det hållit på. Hon har inte haft ont och ingen feber. Hon är frisk fö. Äter 

inga mediciner, normalviktig. Aldrig opererad. Ingen ärftlighet. 

a) Hur tänker du i samband med anamnesupptagning i hennes fall? (1,5 p) 

Svar: Kan mamman gå ut? Har hon haft omslutande sex? Hur många bindor/tamponger 

använder hon per dygn?  

b) Vad gör du för ev undersökning och utredning? (1,5 p) 

Svar: Om inte haft omslutande sex: Hb ev ferritin, ingen gynundersökning. Om haft sex:  
HCG Hb ev ferritin, Chlamydia, gravtest 

c) Vad är den mest sannolika orsaken och förklara mekanismen? (1p) 

Svar: Anovulatorisk blödning med endometrium som inte blir sekretoriskt omvandlat 

eftersom progesteron inte utsöndras utan ägglossning. När endometriet blir tillräckligt 

tjockt blöder det i alla fall. Beror på omogenhet hos HPG-axel. 

d) Vilken behandling ger du? (1p) 

Svar: I första hand om ingen annan diagnos hittats MPA 5-10 mg i 10 dagar, ev p-
piller.  

Fyra år senare kommer hon igen. Hon har nu regelbundna menses sedan flera år 

tillbaka. Sista mens just avslutad. Haft sex men inte på ett halvår. Aldrig använt p-piller 

bara kondom. Tidigare har hon haft smärtsamma menstruationer som gått att hantera 

med Ipren. Sista året har det blivit sämre, smärtan är mera besvärlig och håller på 

längre. Du gör ett vaginalt ultraljud och ser en normal uterus med tunn slemhinna. 

Höger ovarium ua, på vänster ses en 4 cm stor cysta. Ingen vätska i buken. 



Nummer:         

 

 

e) Beskriv cystan.  Vilken diagnos måste du överväga med hänsyn till 
anamnesen? (1p)   

Svar: Enkel rummig cysta med homogent innehåll med ground glass (frostat glas) 

utseende. 

Kan vara endometrios. 

f) Vilka krav på hygien finns vid vaginalt ultraljud? (2p) 

Svar:  Ett par av dessa bör vara men för full poäng. 

Samtliga enheter som utför ultraljud inom gynekologi och obstetrik ska ha skriftliga 

direktiv för rengöring av ultraljudsutrustningen. 2. Vid ultraljud på intakt hud (t.ex. 

abdominellt) rekommenderas Low Level Disinfection (LLD) som innebär avtorkning med 

ytdesinfektionsmedel, t.ex. kvartära ammoniumföreningar (KVA) eller klorhexidin, efter 

varje undersökning varvid mikrobiologisk kontamination reduceras. 3. Efter vaginalt eller 

rektalt ultraljud rekommenderas High Level Disinfection (HLD) med t.ex. väteperoxid som 

destruerar mikrobiologisk kontamination. 4. Flaskor med ultraljudsgel bör inte värmas 

eller återanvändas utan rengöring. Vid ultraljudslett invasivt ingrepp, skall steril gel 

användas. 5. Transducerskydd bör vara höggradigt rena eller sterila och ha en hög 

barriärkvalitet likvärdig med skydd tillverkade av polyuretan. Utdrag ur  

Transducerskydd och desinfektion av tranducer SFOG.se 
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Fråga 5 

 

Anna Svensson, tidigare frisk, 0-para, har ett BMI på 43. Du träffar henne på MVC strax efter 

inskrivningen. 

 

a) Riskvärdera graviditeten och  kommande förlossning (beskriv varför)? Vad 
planerar du för Anna och vad ger du henne för råd?  (3p ) 

 

Du skulle bedöma graviditeten och förlossningen som högrisk.  

 

Högt BMI ökar risken för bl a missfall, preeklampsi, hypertoni, graviditetsdiabetes, fetal 

makrosomi och fetal tillväxthämning. Ökad risk för förlossning med kejsarsnitt. 

Barnet löper också ökad risk att drabbas av neonatala andningsproblem, hypoglykemi, låg 

Apgarpoäng (<7 vid 5 min) och intrauterin fosterdöd. 

Vid kejsarsnitt föreligger ökad risk för per- och postoperativa komplikation. 

 

Som läkare på MVC skulle du ha haft ett samtal kring livsstilsfaktorer, inkl rökning, kost- och 

motionsvanor. Informera om ökade risker vid fetma och att dessa minskar vid begränsad 

viktuppgång under graviditeten. Uppmuntra fysisk aktivitet och informera om fysisk aktivitet på 

recept. Erbjud dietistkontakt.  

Ordnat med tidig glukosbelastning, tillväxtkontroll v 32.  

Remiss för narkosbedömning inför förlossningen och remiss till specialistmödravården för 

tillväxtkontroll och förlossningsplanering. 

 

Socialstyrelsen rapport: ”Risker med övervikt och fetma vid graviditet” Artikelnummer 2019-12-

6460 

RCOG: Management of women with obesity in pregnancy 2010  

 

Nu är Anna i vecka 32. Hon söker dig akut på jourtid pga smärta till höger i thorax, plötslig 

andnöd och lättare rethosta. Hon upplever också att höger ben är svullet jämfört med vänster. 

Anna är takypnoisk och har en puls på 110. Du tänker på DVT och lungemboli som diagnos.  
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b) Vilka undersökningar planerar du för att bekräfta eller avskriva diagnoserna?  
Ange minst fyra för full poäng? (1 p) 
 

Kontroll syrgasmättnad och blodgasanalys.  

Hjärtultraljud och EKG görs med frågeställning högerkammarbelastning. 

Perfusions/ventilationsscintigrafi eller CT thorax för diagnostik av lungemboli. CT thorax 

tillgängligt även jourtid. (måste vara med för att få poäng) 

För diagnostik av DVT: u-ljud från v poplitea till bäckenet. Vid oklart svar kan man komplettera 

med flebografi. Om negativt svar men stark misstanke kan man påbörja behandling och göra om 

u-ljudsundersökningen efter två dagar. 

 

c) Hur förväntar du dig att svar på följande labprover blir vid en normal graviditet 
jämfört med hos icke-gravid? (1p) 
APTT - oförändrat 
PK/INR - oförändrat 
Tpk – oförändrat eller möjligen svag minskning i sen graviditet – utan klinisk 
betydelse 
D-dimer – gradvis ökad 
 
Alla 4 krävs för ett poäng 

 

Du känner till att risken för DVT är ca 10x ökad under graviditet och att risken är dubbelt så stor i 

tredje trimestern jämfört med under första och andra trimestern.  

 

d) Förklara mekanismerna bakom denna ökade trombosrisk under graviditet. 
Ange minst minst fyra stycken. (2p )  

 

Koagulationsmekanismen aktiveras i trombogen riktning genom ökad koncentration och/eller 

aktivitet i prokoagulanta faktorer och genom minskad aktivitet/koncentration av vissa 

antikoagulanta faktorer:  

Prokoagulanta förändringar: 

- Plasmafibrinogen ökar gradvis. 
- Koncentrationen av koagulationsfaktorerna VII, VIII, X och XII ökar. 
- Von Willebrandfaktors aktivitet ökar. 

 
Förändringar i antikoagulationen 

- Fibirinolysens aktivitet sjunker (ökning av PAI-1 (plasminogenaktivator inhibitor 
typ 1) och placentaderiverad PAI-2) 
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- Protein S minskar 
- Antitrombin minskar lätt 
- TPFI (tissue factor pathway inhibitor) minskar 
- Förvärvad APC-resistens ökar. 

 

Konsekvensen blir en ökad trombinbildning. 

Förändringarna diskreta men samtidig förekomst av ärftlig trombofili eller andra trombogena 

faktorer kan ge signifikant ökad trombosrisk.  

Även förlångsammat blodflöde i venerna (påverkat av progesteron och minskat återflöde pga 

mekaniska hinder) påverkar.  

 

Vilka obstetriska komplikationer kan orsaka förvärvade koagulationsrubbningar (minst 4)? (1) 

 

Ablatio placentae, preeklampsi/eklampsi, HELLP, AFLP (akut fatty liver of pregnancy), 

fostervattenemboli, intrauterin fosterdöd, septiska infektioner inkl. septisk abort 

 

Ref: Arg-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi 2018. 
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Fråga 6 

Sara, 39 år, söker till din mottagning med anledning av att hon har haft blödningar efter 
samlag sedan några månader tillbaka. Hon är frisk och medicinfri samt 0-para. Hon har 
alltid varit rädd för gynekologiska undersökningar och har missat de flesta av sina 
cellprovskontroller. 

Efter att du tar anamnes går du vidare med spekulumundersökning och ser ett 2 x 2 cm 
stort lättblödande sår på portio. Detta gör att du misstänker direkt att Sara kan ha 
drabbats av cervixcancer. 

a) Hur handlägger du primärt undersökningsfyndet? (1p) 

Svar: Ta biopsi, markera remissen med SVF, Hb, Krea, BMI, ev. MRT 

Remiss till regional enhet, senast framme nästföljande dag (om man inte 
redan befinner sig på regional enhet för gynekologisk cancer)  

 

Sara har hört att det är mycket ovanligt med den typen av cancer hos kvinnor i hennes 
ålder. 

b) Vilken andel av cervixcancerfall upptäcks hos kvinnor i Saras ålder? 
(0.5p) 

Svar: Drygt 1/3 av cervixcancerfall upptäcks hos kvinnor under 40 år (och 
ofta i tidigt stadium). 

 

c) Vilken andel av cervixcancerfall inträffar hos kvinnor som inte gått på 
screening? Vilka är de två huvudsakliga histopatologiska typerna av 
cervixcancer och vilken andel utgör var och en av dessa? (1.5p) 

Svar: Nästan 2/3 av cervixcancerfall inträffar hos de som inte följt 
screeningprogram (inte alls eller gått på enstaka kontroller) 

Skivepitel (75%), körtelcellscancer/adenocarcinom (25%) 

 

Efter utredning bekräftas misstanken om cervixcancer och Sara planeras för palpation i 
narkos (PIN).  

d) Beskriv kortfattat syftet med denna undersökning och de anatomiska 
delar som bör bedömas vid PIN. (1p) 

Svar: Gynekolog och gynonkolog för att avgöra kliniskt stadium och 
därmed primär behandling (kirurgi eller radioterapi). Inspektion av 
portio/vagina: utbredning? Överväxt vagina/parametrier? 
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Palpation (inkl rektal palpation): storlek, största tumörbredd (cm). 
Palpation av lymfkörtelstationer och buk. 

Cystoskopi vid större tumör (parametrieinväxt/främre portioläpp/främre 
vagina) 

Ultraljud görs ofta också 

 

Du bestämmer dig för att komplettera med lämplig bilddiagnostik.  

e) Vilka undersökningar beställer du och varför? (1p) 

Svar: MRT lilla bäckenet för kartläggning av lokal tumörutbredning. DT 
thorax/buk för fjärrmetastaser (PET-DT thorax-buk vid stadium ≥IB2 [IB3 
enl nya indelningen] istället för DT även korrekt) 

 

Sara har ett starkt önskemål om att bli gravid och undrar om det är möjligt. Hon har hört 
att man ibland kan anpassa operationstypen vid graviditetsönskan.  

f) Under vilka tumörrelaterade förutsättningar skulle det vara möjligt att 
göra det? (1.5p)  

Svar: Tumör <2cm samt ej högriskpatologi är förutsättningar för 
trakelektomi eller stor kon (upp till IIA1). 

Konisering (om IA1 utan lymfkärlinväxt). Trakelektomi (om IA1 med 
lymfkärlinväxt, då även körteldiagnostik).  

 

g) Vilka olika ingrepp finns? Beskriv kortfattat dessa. (1.5p) 

Svar: Radikal trakelektomi innebär att en del av cervix med parametrier och 
vaginalmanschett avlägsnas, men corpus uteri sparas. Permanent cerklage 
anläggs vanligtvis för att minska risken för förtidsbörd. På detta sätt 
uppnås radikal kirurgi samtidigt som fertiliteten bevaras. Radikal 
trakelektomi kan utföras vaginalt (VRT), abdominellt (ART) eller 
robotassisterat laparoskopiskt. 

Konisering (stor kon) 
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Fråga 7 

 

Magdalena och Stefan väntar sitt första barn och kommer till dig på förlossningen i v 36 då 

barnet ligger i sätesändläge. Du rekommenderar ett vändningsförsök.  

 

a) Magdalena undrar över risker (minst två stycken) med och ev. 
kontraindikationer (minst fem stycken) till ingreppet och vad som ökar 
chansen för lyckad vändning. Vad svarar du henne? (1,5 p) 

 

- Ökad chans: omföderska, om sätet inte är nedträngt, om placenta inte sitter i 
framvägg, om det finns gott om fostervatten 

- Risk: liten risk för ablatio (<0,5%), fetomaternell transfusion (Rh-profylax ges 
till Rh-neg mödrar med Rh-pos foster) 

- Kontraindikationer: misstanke om ablatio i aktuell (och ev tidigare) graviditet, 
preeklampsi, misstänkt placentainsufficiens, oligohydramnios, 
uterusmissbildning, deflekterat fosterhuvud, känd blödningsbenägenhet av 
betydelse, placenta previa 

 

 

Magdalena uppger att hon önskar föda i säte om vändningen skulle misslyckas.  

 

b) Vilka förutsättningar anser du generellt ska vara uppfyllda för att en 
vaginal sätesförlossning kan planeras? (1,5 p) 

 

- Patienten önskar det 
- Spontant värkarbete i v 34+0 - 41+6 
- Skattad fostervikt < 4000g (bedöm även BPD) men ingen misstänkt 

tillväxthämning 
- Ingen hyperextention av fostrets nacke 
- Ej dubbel fotbjudning 
- Inga andra obstetriska/fetala riskfaktorer av betydelse 
- Personal med kompetens att handlägga vaginala sätesförlossningar kan finnas 

på plats 
- Eventuellt att sagitala ingången är minst 12 cm och sagitala utgången är minst 

32,5 cm – detta brukar ofta anges men pelvimetrins roll som prediktor för 
”lyckad” vaginal sätesförlossning är oklar. 
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Till din och parets glädje lyckas vändningsförsöket och efter en normal CTG-registrering går 

Magdalena hem.  

 

 

I graviditetsvecka 41+1 inkommer Magdalena med värkar och föder snabbt ett välmående 

barn som väger 4400g. 

c) Du tillkallas efter födseln och kan direkt konstatera att hon drabbats av 
en grad IV-bristning och en vänstersidig vaginalruptur. Beskriv hur du 
planerar inför suturering? (1p) 

 

- På operationsavdelningen  
- Pre- eller peroperativ antibiotikabehandling 
- Tillse att god assistans finns, beroende på din kompetensnivå och erfarenhet ev. 

kalla på bakjour/mer erfaren obstetriker  
 

d) Vilka strukturer är det viktigt att bedöma innan suturering påbörjas?  
Hur resonerar du när du väljer suturmaterial för olika vävnader? (2 p) 

 

- Fascia rektovaginalis – medellång resorbtionstid t ex Vicryl 2.0 
- Levatormuskulaturen 

o Pubococcygeus 
o Ileococcygeus 
o puborektalis 

- Tarmslemhinnan – medelkort resorbtionstid (t ex Monokryl 4.0) 
- Interna analsfinktern – medellång resorbtionstid (Biosyn eller Vicryl 3.0) 
- Externa analsfinktern – medellång resorbtionstid (t ex Biosyn eller Vicryl 2.0)  
- Perinealkroppen: - medellång resorbtionstid (t ex Vicryl 2.0) 

o mm transversi perinei (superficialis och profondus) 
o mm bulbocavernosus 
o m puboperinealis (del av pubococcygeus) 

- Slemhinna i vagina – snabb (t ex Vicryl rapid) 
- Huden – medelkort resorbtionstid (t ex Monocryl 4.0) 

 

 

En timme efter avslutad suturering på operationsavdelningen tillkallas du till postop. Efter 

undersökning av Magdalena misstänker du ett hematom.  
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e) Vilken är den vanligaste indelningen av vaginalhematom och varför är 
distinktion mellan typerna viktig? Hur handläggs respektive typ?  (2 p) 

 

- Infa- och supralevatoriska. 
- De infralevatoriska: 

o Peineala, vuvlära eller paravaginala.  
o Smärta och växande ömmande resistens i vaginalvägg, vulva eller 

perineum.  
-  Supralevatoriska: 

o paravaginala och paracervikala.  
o I lucker retroperitoneal bindväv – kan få mycket stor utbredning i 

parametrala vävnaden och retroperitoneala rummet.  
o Kan ge hypovolemi och cirkulationskollaps. 

 

 

 

- Infralevatoriskt: Om det inte fyller på sig ev. konservativ behandling, annars op 
med öppnande av vaginalväggen, identifiering av blödningskällan, suturering 
och/el. ev. tamponad.  

- Supralevatoriskt: diagnos ev. med u-ljud, CT eller MR. Identifiera 
blödningskällan. Ev. embolisering eller explorativ laparotomi med ligering av 
blödande kärl (ofta a. uterina, a. iliaca interna), ev. hysterektomi. 

  



Nummer:         

Fråga 8 
Anki, 35 år, kommer till gynekologisk mottagning på remiss från hälsocentralen för 
bedömning med frågeställning: sekundär amenorré. Patienten har använt hormonspiral 
och har inte haft blödning sedan senaste förlossningen för 10 år sedan, men spiralen 
togs ut för 8 månader sedan och nu använder paret kondom som preventivmedel. 
Senaste halvåret har hon haft vallningar och svettningar men som har blivit något bättre 
på sista tiden. Anki berättar att hon har varit på hälsocentralen två månader innan och 
lämnat hormonprover men fick inget klart besked om resultaten. Därefter fick hon 
starta hormonbehandling med Estradiol + Noretisteron (Novofem®) men hon har inte 
fått blödningen tillbaka. Anki berättar att hennes liv har varit mycket problematiskt och 
stressigt efter en skilsmässa för två år sedan. Hon har två hemmavarande barn (12 och 
14 år), normala förlossningar förutom att hon genomgick en skrapning efter den andra 
p.g.a. kvarvarande placentarester. I övrigt är Anki väsentlig frisk och har inga ärftliga 
sjukdomar i familjen.  
 
Du undersöker patienten och noterar en normal kroppsbehåring. Vid gynekologisk 
undersökning uterusstorlek är normal, adnexa fria och man känner inga resistenser. 
Vaginalt ultraljud visar endometriets tjocklek som mäts till cirka 2 mm. Höger ovarium 
innehåller 2–3 små antrala folliklar och vänster ovarium innehåller en follikelcysta som 
är ekotomma med jämna väggar, 20 mm i diameter.  
  

a) Hur planerar du utredningen och vilka övriga undersökningar behöver du göra 
nu? (2 p) 
Svar:  
. Kontrollera BMI (längd, vikt). Blodtryckskontroll. Stora viktavvikelser kan orsaka 
amenorré. (0.5 p),  
. Graviditetstest.  (0.5 p) 
. Hormonprover kan inte analyseras direkt eftersom hon tar hormonsubstitution 
(MHT). MHT bör sättas ut och hormonprover kontrolleras tidigast efter ca 6 
veckor. (1 p) 
 

b) Vilka hormonprover behöver du kontrollera, motivera? (2 p) 
Svar:  
. LH och FSH (eventuellt AMH) för att bedöma prematur ovariell insufficiens som 
orsak och ev. kontrollera ovarialreserv. (max 1 p) 
. PRL för att utesluta hyperprolaktinemi som orsak till sekundär amenorré. (0.5 p) 
. TSH för att utesluta hypotyroidism som orsak till sekundär amenorré. (0.5 p) 
 

Hormonprover visar sig att Anki är i menopausal period. Vallningarna och svettningarna 
har återkommit. Patienten vill veta orsaken till att menstruationerna inte kommit igång 
spontant nu när hormonbehandlingen utsatt. 
  
 

c) Hur förklarar du hennes situation? Vad kan du göra mer i utredningsväg nu? (2 
p). 
 
 



Nummer:         

Svar: 
Situationen kan tolkas som sekundär amenorré till följd av ovariell insufficicens. 
(1 p) 
Förhöjt FSH ska bekräftas i minst två prover och det visar sig att FSH var även 
förhöjt i provet som togs på Hälsocentralen. 
Kromosomanalys ingår i basalutredningen av ovariell svikt. Ytterligare utredning 
av autoimmunitet och ärftlighet bör övervägas. (1 p)  
 

d) Vilken behandling skulle passa bäst för Anki? (2 p) 
 
Svar: 
Hon bör ha en högre östrogendos än vad som är standard vid vanlig MHT i 
klimakteriet (2 mg oralt alt 100 μg transdermalt östradiol) + gestagen i form av 
tablett eller spiral. Behandling med hormonsubstitution ska erbjudas åtminstone 
till förväntad menopausålder om inga kontraindikationer föreligger. 
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Fråga 9 

Vilma Nord, 20 år, kommer till din mottagning då hon har behov av preventivmedel. Hon 
har sedan 3 månader en fast partner, Liam. De har skyddat sig med kondom men 
periodvis också haft oskyddade samlag. Vilma är frisk, hon använder inga mediciner och 
hon röker inte. Det finns inga kända sjukdomar i familjen. Hon har regelbundna (6/28-
30) men rikliga menstruationer med senaste mens förra veckan. Hon har dock problem 
med sin vikt som hon alltid har kämpat med. Hennes BMI är idag 34. Utöver detta har 
hon problem med ökad hårväxt och acne vilket besvärar henne mycket. Hon träffade för 
några månader sedan, innan hon träffat Liam, en kollega till dig pga problemen med 
hårväxt och acne. Kollegan gjorde en basal utredning och ställde diagnosen PCOS. Vilma 
fick ingen behandling utan rekommenderades enbart att gå ner i vikt och hon har 
minskat ett par kg sedan det tidigare besöket hos din kollega. 

Gynundersökning inklusive klamydiaprov ua. Bltr 110/70 

 

a) Olika könshormoner (inklusive farmaka) kan ha olika effekter på acne 
och hårväxt. Beskriv och förklara de olika effekterna. (3p) 

Svar: Vilmas besvär med hårväxt och acne förklaras sannolikt av en ökad androgen 

effekt. Endast en liten del (1-2% av allt testotetron är fritt och biologiskt aktivt. 

Resten är proteinbundet (ffa albumin och SHBG). Vanligtvis är absolutvärdet av 

testosteron (totaltestosteron) normalt men den fria fraktionen förhöjd pga lågt 

SHBG. Östrogener ger via levereffekter en enzyminduktion som innebär att SHBG 

ökar. För kombinerade p-piller är ökningen mellan ca 50 och 300% beroende på 

kombination. Detta leder till att flertalet kvinnor som börjar med kombinerade p-

piller rapporterar lindring i sin acne. 

Gestagener har i flertalet fall effekter på androgenreceptorn. Många gestagener är 

testosteronderivat. Vissa gestagener, framför allt levonorgestrel, kan ha en stimulerande 

effekt vilket kan leda till en ökad stimulering av talgkörtlaroch hårsäckar  och därigenom 

acnebesvär/ökad hårväxt. Detta kan alltså förklara att ca 15% av alla som påbörjar p-

piller användning rapporterar ökad acne istället för lindring av besvären (se ovan). Andra 

gestagener, exempelvis drospirenon, dienogest och cyproteronacetat kan istället ha en 

blockerande effekt på androgenreceptorn vilket istället ger en tilläggseffekt till 

östrogenets positiva effekter. 

 

b)  Vad rekommenderar du Vilma? Hur tänker du? Motivera. (2p) 

Svar: Vilmas BMI är visserligen 34 (nyförskrivning bör ej ske vid BMI>30) men här 
finns en medicinsk indikation för behandling med kombinerat p-piller. Hon är ung 
och saknar andra riskfaktorer för venös tromboembolism. Du rekommenderar en 
kombinerad hormonell metod med ett gestagen med antiandrogena egenskaper, 
ex etinylestradiol + drospirenon 

 



Nummer:         

Det har nu gått ett år sedan du träffade Vilma. Hon gillade inte det preventivmedel du 
skrev ut förra året men fortsatte ändå fram tills för fyra månader sedan. Hon är nu utan 
preventivmedel men har behov av en effektiv metod. Hon har flyttat ihop med Liam och 
glädjande nog minskat 10kg i vikt sedan förra året. Hennes BMI är nu 31. Bltr 105/65. 
Normalt gyn.status 

Tyvärr drabbade hennes mamma förra månaden av en blodpropp. 

c) Hur tänker du nu avseende samtalet och preventivmedelrekommendation till 
Vilma (3p) 

Svar: Viktigt att ta upp risken med att vara utan preventivmedel.(1p) Kombinerad 
metod kontraindicerat pga hereditet. Hennes rikliga menstruationer gör 
koppaspiral mindre lämpligt. Hormonspiraler innehåller visserligen levonorgestrel 
vilket kan vara negativt men serumkoncentrationerna är låga och effekterna på 
blödningarna positiva för framför allt Mirena men också för Kyleena. Ett nytt 

gestagent preparat innehållande drospirenon (Slinda) skulle också kunna vara 
ett alternativ men det finns då en viss risk för ökat antal blödningsdagar. 
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Fråga 10 

Bella, en frisk 18 årig 0P 1G kvinna med en tidigare medicinsk abort, söker på gyn-

mottagningen för abortrådgivning. Hon har bestämt sig för att göra ett avbrytande och 

vill inte prata med kurator. Hon har redan minipiller som hon verkar ha glömt vid något 

tillfälle och vill absolut inte prova något annat. SM för 7 veckor sedan. Du undersöker 

som brukligt och tar bl.a. ett klamydia-prov. Framkommer egentligen inget avvikande i 

status. Ultraljuds-bilden stämmer med SM. En medicinsk abort genomförs några dagar 

senare.  

Någon vecka senare sitter du med din evinnerligt långa signeringskö och nu dyker Bellas 

Klamydia-svar upp, vilken visar sig vara positiv.  

 

a) Vilken behandling ska Bella få (inklusive dos och behandlingslängd)? (1p)  

Svar: Doxycyklin 200 mg första dagen, sedan 100 mg i 9 dagar. Alternativt 
engångsdos Acitromycin 1 gram. (1 poäng för något av dessa alternativ) 

 

b) Vad är man enligt lagen skyldig att göra? (1p)  

Svar: 1) Smittskydds-anmäla fallet 2) smittspåra 3) informera patienten om 
infektionen 4) informera om förhållningsregler. Samtliga 4 behövs för 1 poäng.  
 
(Om det framkommer att patienten inte följer förhållningsreglerna är man även 
enligt lagen skyldig att meddela smittskyddsläkaren, dock ej nödvändigt som svar i 
denna fråga.) 

 

c) Vilka fler sexuellt överförbara agens täcks av smittskyddslagen? (1p)  

Svar: Gonorré, HIV, Hepatit och Syfilis (1 poäng, alla behövs för poäng.)  

 

d) Vilka TRE av dessa var de mest inrapporterade under både 2018 och 2019? 
Vilken var DEN mest inrapporterade? (1p)  

Svar: Klamydia, Gonorré och Hepatit C/Hepatit (0,5 poäng). Nummer ett är 
Klamydia. (0,5 poäng) 

 

e) Klamydia är som bekant den vanligaste bakterien vid PID. Nämn 
gynekologiska komplikationer på sikt som är relaterade till detta. (1p)  

Svar: Infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor. (1 poäng). 
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Du ringer till Bella, som inte verkar så orolig över Klamydia-beskedet och inte har några 

frågor. Hon tycker avbrytandet också gick bra och påpekar att hon ju redan gjort detta 

en gång. Hon har ingen fast partner utan har haft samlag med flertalet personer sista 

tiden. Ni avslutar samtalet och du känner dig lättad och trygg med att 

Smittskyddsenheten nu efter din anmälan kommer ta över handläggningen.  

På jouren ett par månader senare tycker du dig känna igen Bella som kommit in med 

misstänkt vattenavgång i vecka 32+4. Det visar sig att Bella efter avslutad behandling 

och smittspårning strax blivit gravid och denna gång valt att behålla barnet. Något 

Klamydia-prov i tidig graviditet verkar inte vara taget, då Bella bott utomlands hela 

graviditeten fram tills för någon vecka sedan.  

 

f) En pågående klamydiainfektion under en graviditet kan medföra risker för 
såväl moder som barn. Nämn 3 risker som kan drabba kvinnan under 
graviditeten eller i puerperiet (1,5p). Nämn också 3 risker för barnet (1,5p) 

Svar: Graviditeten/kvinnan: PPROM, prematur födsel, chorioamnionit, 
postpartumendometrit (0,5 poäng för varje rätt svar, max 1,5 poäng). Barnet: 
konjunktivit hos barnet, pneumoni hos barnet samt låg födelsevikt (0,5 poäng för 
varje rätt svar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

Referenser: Folkhälsomyndigheten, SFOG, Infpreg, Internetmedicin 
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Fråga 11 

Cecilia 28 år söker på akutmottagningen på grund av buksmärta och sjukdomskänsla. 

Hon födde sitt första barn för 4 dagar sedan. Förlossningen och tiden därefter har varit 

normal. Hon ammar.  

Hon inkommer nu klockan 10 på förmiddagen med tilltagande diffusa buksmärtor, 

sjukdomskänsla och feber sedan igår kväll. Medföljande partner upplever också att hon 

blivit allt mer avvikande i kontakten under morgonen och kan inte riktigt hålla tankarna 

rätt i huvudet.  

I status finner du en blek patient, temp 38,3, saturation 96%, BT 80/60, puls 115 slag per 

minut. Buken palperas mjuk men diffust, lätt ömmande i hela buken. Andningsfrekvens 

är 25 

a) Vilka blir dina första åtgärder på akuten? (1p) 

Svar: Instabil patient, 2 infarter, vätska, odlingar, bredspektrumantibiotika (måste vara 

med för att få poäng), be om hjälp (bakjour/narkosläkare). 

b) Efter dina initiala åtgärder kontaktar du narkosjour och ska nu 

rapportera patienten via telefon. Gör det på ett strukturerat sätt, t ex 

enligt SBAR (1p).  

Svar:  
S jag är jour på …jag har en instabil septisk patient några dagar post partum 
B enligt ovan 
A enligt ovan 
R Patienten behöver vårdas på ett ställe med övervakningsmöjlighet. Fortsatt 
behandling enligt ovan. 
 

Narkosjouren undrar över hur många poäng patienten  har om man räknar enligt 

NEWS 2. Du förklara då att denna patient ska bedömas enligt ONEWS 2 då det bara 

gått några dagar efter förlossningen.  

 

c) Var för har man utvecklat en särskild NEWS-modell för gravida? (2p) 

För att den gravida och nyförlösta kvinnan har en annan fysiologi än den icke-gravida. 

Därav finns det andra referensvärden för vad som skall klassas normalt och vad som bör 

ge poäng. Tex skiljer sig andningsfrekvensen  
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I odlingar växer det grupp A streptokocker.  

d) Hade du på något sätt kunnat få en vink om detta tidigare i förloppet? 

(1p) 

Svar: StrepA test på cervix.  
 

e) När du får detta odlingssvar i din hand, vad gör du då förutom byter till 

ett antibiotika med smalare spektrum? (1p) 

Svar: Anmäler enligt smittskyddslagen då det är en invasiv grupp A 
streptokockinfektion.  

Cecilia är tyvärr inte första patienten med en grupp A streptokockinfektion under 

den här månaden.  

f)  Hur kan nyförlösta kvinnor smittas med grupp A streptokocker? (1p) 

Svar: Smittvägar GAS smittar via direkt och indirekt kontakt, framför allt 
händer men smittspridning kan också ske via ex; duschmunstycken. 
Droppsmitta förekommer också vid hosta och nysningar. Personal som är 
asymtomatisk bärare eller som har hud – eller svalginfektion riskerar att 
sprida bakterien till en nyförlöst kvinna. Mödrar som bär GAS i svalg, vagina 
eller cervix har en ökad risk för endometrit. Bärarskap och smitta inom 
familjen är vanligt.  
 

g) Hur kan infektion med grupp A streptokocker förebyggas? (1p) 
Svar: All personal som arbetar på kvinnoklinik ska vid introduktion informeras 
om riskerna med GAS i samband med förlossning. Personal med infekterade sår 
på händer, underarmar, ansikte eller kliniska tecken på tonsillit skall inte delta 
i vårdarbete eller livsmedelshantering. Informera patienten om smittvägar och 
rätt teknik vid duschning. Använd endast korta duschslangar (1m) på enheten. 
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Fråga 12  
Du sitter på ungdomsmottagningen och träffar direkt efter varandra två 15 åriga flickor, 
vi kan kalla dom A och B. Bägge flickorna uppger att de har en fast jämnårig manlig 
partner. Efter sedvanlig rådgivning finner ni preventivmedel som verkar attraktiva att 
prova. Som du brukar göra så frågar du om de har berättat för sina föräldrar om att de 
skulle komma hit och om de vill ha kontakt med en kurator.  
 
Under samtalet med A så säger hon att det är oerhört viktigt att du inte berättar för 
någon att hon ska börja med preventivmedel. ”Om mina föräldrar får reda på detta 
kommer de att slå mig gul och blå, och sedan tvinga mig att gifta mig med min kusin”.  
 
I samtalet med B så säger hon inte har berättat för sina föräldrar, men att hon inte tror 
att de skulle bli arga på henne. Hon säger ”jag har inte någon lust att de skall känna till 
mitt privatliv”.  
 
Dagen efter mottagningen kommer bägge flickornas föräldrar till mottagningen och vill 
ta del av journalerna. 
 

a) Hur länge anser lagen att man är minderårig? (1p) 
Svar : 18 år 
 

b) Vilka lagar reglerar om en förälder har rätt att ta del av ett barns 
journalhandlingar? (1p) 

Svar: Offentlighet och Sekretesslagen (2009:400) och Föräldrabalken 
 

c) Finns det grund i lagen att lämna ut journalen för A? Motivera ditt svar 
(2p) 

Nej. Sekretesslagstiftningen går över föräldrabalken i detta fall då det kan anses som 
betydande men för B att lämna ut journalen. Offentlighet och Sekretesslagen (2009:400) 
12 Kap 3 § 
 

d) Finns det grund i lagen för att lämna ut journalen för B? Motivera ditt 
svar (2p) 

Ja, vårdnadshavare har rätt att ta del av minderårigs journalhandling om det inte anses 
till men för denne, men eftersom hon fyllt 13 år skall B tillfrågas först. 
https://www.inera.se/globalassets/tjanster/journalen/barns-journal-via-natet/faq-
barns-journal-via-natet/vanliga-fragor-och-svar-om-barns-journal-via-natet 
  

e) Har det framkommit något i anamnesen som för A eller B som 
föranleder någon ytterligare åtgärd från din sida? (1p) 

A berättar att det är risk för våld mot henne. Socialtjänsten ska informeras  
 

f) B säger att hon vill ha ett säkert preventivmedel som påverkar naturen 
så lite som möjligt. Vad skulle du rekommendera henne? Motivera ditt 
svar (1p)  

Sannolikt Mirena. Kopparspiralen leder till mera mensvärk och blödning vilket leder till 
konsumtion av värktabletter och andra läkemedel samt av mensskydd. Även om man har 
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Nummer:         

menskopp istället för bindor så är den sämre (finns publicerat). Andra källor säger att om 
man bara tar hänsyn till den direkta miljöpåverkan av p-medlet bör alla hormon 
preparat undvikas, till förmån för Cu – spiralen. Båda svaren ger 1 p det är viktigt att den 
medföljande motiveringen är adekvat  
 

 
 

 


