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Fråga 1 

Amina 30 år, är gravid med sitt fjärde barn, nu i vecka 10+5. Hon kom till Sverige som 
flykting 2015 från Syrien och har fött tre barn i hemlandet (2010, 2011, 2014). Amina 
studerar svenska på SFI.  
 

Du är läkare på mödravården och ska nu träffa Amina. På bokningen står det att ingen tolk 
behövs då Amina tar med sig sin äldsta dotter som kan svenska bra.  
 

a) Du ber barnmorskan boka tolk.  
Varför då? Hur resonerar du kring valet av tolk? Finns det några fördelar/nackdelar 
med telefontolk/fysiskt närvarande tolk? (2p) 

 

Svar: Ej använda barn som tolk. Med telefontolk kan man minska påverkan från 
könsbundna, etniska, religiösa, politiska värderingar. Patienten vänder sig till dig mer än till 
tolken. Bättre sekretess, kan vara med vid i undersökningen. Lättare att få till med kort 
varsel så att besök inte behöver ombokas. Nackdel kan vara vid ev tekniska svårigheter, 
tidsbegränsningar och att man går miste om ickeverbal kommunikation. 
 

Du ser i provsvaren från inskrivningen att Amina har ett Hb på 105, S-ferritin 20 
(referensvärden 7-120 µg/L), MCV 80 (referensvärde 82-92 fL).  
 

b) Beskriv de fysiologiska förändringar som sker under en graviditet som påverkar 
den gravidas blodvärde. (1p) 
 

Svar: Under graviditet ökar blodvolymen med 30-40% (ca 1-1,5 liter) framförallt på grund av 
ökad plasmavolym. Erytrocytmängden ökar med ca 20%. Eftersom plasmavolymen ökar mer 
än nybildningen av röda blodkroppar uppträder en fysiologisk anemi. Denna 
utspädningseffekt är mest uttalad kring graviditetsvecka 28-32. 
 

 
c) Vilken typ av anemi har Amina? (0.5 p) 

 
Svar: Mikrocytär anemi. 

 
 

 
  



 
d) Vad är den mest sannolika orsaken till Aminas anemi (0.5p)? 
 

Svar: Järnbehovet ökar under graviditeten. Lågt ferritin talar för järnbrist, vilket är den 
vanligaste orsaken till mikrocytär anemi hos en gravid. 

 
  
e) Vilka prover vill du komplettera utredningen med för att utesluta andra orsaker 
till Aminas anemi? Motivera ditt val av prover. (2p)  

 

Svar: Talassemi kan inte uteslutas. Vid mikrocytär anemi hos en gravid med ursprung i ett 
land där hemoglobinopatier är vanligt bör hemoglobinfraktioner (Hb elfores) kontrolleras 
(0,5 p). DNA-analys kan behövas. Retikulocyter (0,5 p) - låga vid järnbrist eller 
benmärgshämning/inflammation, ökade vid talassemi. CRP (0,5p), B-
celler/differentialräkning (0,5p) kan tala för till exempel infektion, inflammation eller 
benmärgspåverkan.   
 
 
Nästa kvinna på mödravårdsmottagningen Deeqa 19 år, född och uppvuxen i Somalia. Hon 
kom till Sverige för bara några månader sedan. Hon är gravid med sitt första barn. Hon 
kommer nu till dig som läkare på mödravården då Deeqa nämnt för barnmorskan att hon 
har svårt att kissa och att hon är rädd för att hon inte kan föda barn. Barnmorskan 
misstänker att Deeqa är könsstympad men har inte vågat fråga henne.  
 

f) Resonera kring hur du lägger upp ditt besök med Deeqa. Vad informerar du henne 
om förutsatt att hon är könsstympad? Gör du något mer vid besöket och vad bör du 
ta ställning till inför en stundande förlossning? (3p) 

 
Svar: För full poäng krävs att man frågat patienten om hon är omskuren; hur hon själv ser 
på det;  och hur hon tänker kring sitt barn avseende könsstympning; informerat om att det 
är förbjudet enligt svensk lagstiftning (Lag 1982:316) med könsstympning av kvinnor, samt 
att erbjuda gynekologisk undersökning där man tagit ställning till behov av att göra någon 
typ av uppöppningsoperation innan eller i samband med förlossningen för att kunna bedöma 
progress samt övervaka förlossningen. Uppöppningsoperation (eller defibulering) är inte en 
indikation för sectio.   

 

 

 

 

 

 

  



Fråga 2 

Patienten är en kvinna med ett tidigare sectio pga säte i graviditetsvecka 33 (förlossningen 

startade med värkar). I denna graviditet gjort KUB, där man noterade placenta i framvägg. 

BMI 31, 34 år gammal, inskrivningsblodtryck 128/75. I övrigt frisk, ingen hereditet för 

hypertensiva sjukdomar.  

 

a) Enligt SFOG:s nationella riktlinje från 2019 rekommenderas profylax med trombyl 

till kvinnor som löper hög risk för preeklampsi. Bör denna kvinna behandlas med 

trombyl enligt dessa riktlinjer? (1p) 

Svar: Bara en moderat riskfaktor (BMI 31) så nej. 

 

b) Nämn två placentakomplikationer specifikt för denna kvinna och beskriv 

skillnaden mellan dessa. (2p) 

Svar: Placenta previa och placenta accreta. Placenta previa innebär att placenta ligger över inre 

modermunnen. Placenta accreta innebär att placenta har invaderat zonen mellan decidua och 

placenta och således inte respekterar barriären till myometriet. Den har dock inte gått igenom hela 

myometriet. 

 

I graviditetsvecka 31+2 inkommer hon till akutmottagningen med värkar. Man konstaterar 

att cervix är 12 mm lång. Hon har 3 smärtsamma sammandragningar/10 min.  

c) Vilken handläggning rekommenderar du i det akuta läget? (3p) 

Svar: Denna kvinna har en hög risk för förtidsbörd. Inläggning, tokolys, betapred, 
ställningstagande till magnesiumsulfat. Screena för infektion med minst u-sticka. 

 

d) Vilka profylaktiska behandlingar (nämn minst två) finns mot förtidsbörd och hur 
är evidensläget? Borde denna kvinna ha erbjudits profylaktisk behandling mot 
förtidsbörd när hon skrevs in på mödrahälsovården?  (3p) 

Svar: Finns ingen riktlinje om detta i Sverige i dagsläget och evidensläget är oklart. Cerclage, 

progesteron och pessar är olika alternativa behandlingar. 

 

  



Fråga 3 

Isra som är gravid i vecka 35+2 inkommer till förlossningsavdelningen kl. 23.25 p.g.a. 
illamående och sjukdomskänsla sedan ca 6 timmar. Hon har kräkts en gång och har 
huvudvärk. Hon är tidigare frisk, 1-para (PN) och har under aktuell graviditet behandlats för 
en UVI (med E. coli) i graviditetsvecka 25. 

Vitala parametrar:  Andningsfrekvens 32, blodtryck 100/60, saturation 91%, puls 115 och 
temp 38,8. Lab CRP 40 och LPK 25.  

CTG enligt bild 

                 

a) Vilka är de två viktigaste åtgärderna i det primära omhändertagandet  (1p) 

Svar:  Vätska iv (0,5p)  och bredspektrum- ab iv (0,5P) ( iv infart ger ej extra poäng ) 

 

b) Hur ser din provtagning ut? (1p) 

Svar: Hb, (CRP, LPK) Lever- och elstatus, PK, Apt-tid, Laktat, b-glukos  (1p om alla är med. 
0,5p om leverstatus, elstatus och laktat är med) 

Odlingar (blod, urin, cervix)  0,5p 

U-sticka 

 

 

 

  



 

c) Vilket tillstånd föreligger mest sannolikt? Vilka potentiella komplikationer oroar 
dig hos patienten, och hur resonerar du kring att eventuellt förlösa henne?  (3p) 

Svar:  Sepsis (0,5p) 

Du vet att höggravida patienter med sepsis har ökad risk för lungödem, DIC, atonisk 
blödning postpartum (1,5p) 

Vid instabil patient ökar förlossning risken för mortalitet för både moder och barn om inte 
infektionen är intrauterin. Du vill alltså stabilisera patienten. (1p) 

 

Under tiden som barnmorskan utför dina ordinationer enligt a) försämras patienten hastigt. 
Hennes blodtryck sjunker snabbt och du konstaterar kl 00.15 ett hjärtstillestånd. 

 

d) Beskriv kortfattat vilka två åtgärder du nu prioriterar. Förklara fysiologiskt 
effekterna av de båda interventionerna?  (2p) 

Svar: HLR tilta höft och mage åt vänster. (0,5p) Omedelbart kejsarsnitt/ perimortem 
 (0,5p) .  

Det första för att minska trycket på VC (0,5p) 

Sectio för att öka hjärtminutvolymen vid HLR. Uterint flöde stjäl cirka 10% av HMV. HLR icke 
gravid HMV 20-30%, gravid 10-20%. (0,5p) 

 

e) Graviditet ökar risken för infektionssjukdomar. Vilken del av immunförsvaret 
dämpas vid graviditet, och förklara kortfattat varför? (1p) 

Svar:  - Dämpning av cellulärt immunsvar (Th1 ). (0,5p) (Inkl TNF, IFN gamma, IL 2 och 
IL 15. Dessa cytokiner anses ligga bakom avstötningsmekanismer. ) 

-  För att få tolerans av paternella antigen. Undvika cytotoxiska skador på 
placenta och foster. (0,5p 

 

 

  



f) Vid följande infektioner föreligger specifika risker kopplade till graviditet. Beskriv 
kortfattat vilka ( Totalt  1p, 0,25p per infektion):  

Rubella 

 

Toxoplasmos 

 

Listeria  

 

Parvovirus B-19 

Svar: Rubella: Fosterinfektion och svåra fosterskador följer i mycket hög frekvens infektion 
hos tidigt gravid kvinna (innan v 16 (-17). Grava hjärnskador, blindhet (ögonskador i form av 
katarakt, “salt- och peppar retinopati”, dövhet (sensorineural hörselskada), hjärt-kärlskador, 
diabetes, thyroideadysfunktion, IUGR 

Toxoplasmos: Infektion i tidig graviditet kan leda till spontanabort eller intrauterin 
fosterdöd. Klassisk triad är hydrocefalus, intrakraniella förkalkningar och chorioretinit. 
Överföringsrisk 1-10% i första trimestern och 70-90% i tredje trimestern. Risken för 
komplikationer större ju tidigare infektionen skett. 

Listeria: I tidig graviditet risk för septisk abort. Ökad risk för prematurbörd och PPROM. Risk 
för intrauterin septisk infektion med hög mortalitet. 

Parvovirus B-19: Risk för anemi, störd leverfunktion och infektion i myokardiet, vilket kan 
leda till ascites och utveckling av hydrops fetalis. Högst incidens i v 17-24. 

 

 

 

  



 

Fråga 4 

Lisa, 28-årig kvinna kommer in till gynekologisk mottagning på grund av att hon vill ha hjälp 

med val av en preventivmedelmetod. I anamnesen har hon två barn, normala förlossningar, 

och insulinbehandlad diabetes typ-1 utan komplikationer. BMI 22, ingen hereditet för 

trombos.  

a) Med tanke på Lisas diabetessjukdom vilka antikonceptionsmetoder kan hon 
 använda? (1p) 

Svar: Alla preventivmetoder kan användas av unga kvinnor (< 35 år) med okomplicerad 

diabetes utan andra riskfaktorer. 

 

b) Hos en kvinna med anamnes på graviditetsdiabetes, hur påverkar hormonella 
 preventivmetoder risken för senare typ 2 diabetes? (1p) 

Svar: Hormonella metoder ökar inte risken för typ 2 diabetes. 

 

c) Ange två cancertyper som användning av kombinerad hormonell antikonception 
ger riskökning för och två cancertyper som det minskar risken för?  

(0.5 p för varje rätt svar, total 2 p)  

Svar: Ökad risk: Bröstcancer, cervixcancer efter 5 år användning 

Minskad risk: Ovarialcancer, Endometriecancer, Colorektalcancer 

 

 

Gestagenmetoder verkar genom att hämma ägglossningen.  

d) Vilka faktorer kan påverka denna effekt? (nämn 2 faktorer) (2 p). 

Svar: Gestagendosen i p-piller och patientens vikt 
 

  



Koppar- och hormonspiraler verkar på olika sätt men den gemensamma huvudsakliga 
mekanismen är att förhindra befruktning.  

e) Vilka är skillnaderna i verkningsmekanism mellan de två spiralmetoderna? (2 p) 

Svar: Kopparjoner har en spermietoxisk effekt och på det sätt försvårar spermietransporten 
genom uterus. Dessutom försvåras implantationen om en befruktning skulle ha ägt rum. En 
hormonspiral ger en lokal gestageneffekt på cervixsekretet och endometriet, vilket försvårar 
spermietransporten, men den har inte spermietoxisk effekt. 

 

f) Hur påverkar hormonspiralen ovarialfunktionen? (1p) 

Svar: Hormonspiralen ger inga eller obetydliga effekter på ovarialfunktionen 

 

  



 

Fråga 5 

Malin, 34 år, söker till gynekologmottagningen pga menorragier som visar sig vara 
anemiserande efter att du kontrollerat ett Hb som ligger på 102 g/L. Du gör en 
ultraljudsundersökning som visar ett submuköst myom. Du bestämmer dig för att gå vidare 
med hysteroskopisk resektion på operation då resurser för mottagningshysteroskopi saknas. 
Malin har en tablettbehandlad hypertoni och BMI på 29 kg/m2. Frisk i övrigt. 

 

a) Vilken klassificering använder du för att göra en riskbedömning inför narkos? Hur 
klassificerar du Malin enligt denna bedömning? (0.5p)  

Svar: American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status ASA-II; lindrig 
systemsjukdom 

 

b) Nämn två grundförutsättningar för att ett myom ska enkelt kunna åtgärdas 
hysteroskopiskt (0.5p)  

Svar: Storlek max 4 cm och intrakavitärt eller submuköst (>50% i kaviteten) 
 

c) Hur försäkrar du dig om att dessa förutsättningar uppfylls innan du anmäler Malin 
till operation? (0.5p) 

Svar: Med hjälp av hydrosonografi  

 

När du går in på operationssalen vill du gärna gå igenom utrustningen innan du startar.  

d) Nämn sex viktiga medicinsktekniska komponenter som används vanligtvis vid 
hysteroskopi (0.25p per delsvar, totalt 1.5p) 

Svar: Ljuskälla, fiberljusledare, videokamera, monitor, resektoskop, pump som mäter tryck 
och in- samt utflöde av vätska.  

 

e) Vilken är skillnaden mellan så kallat passivt och aktivt resektoskop, vilket används 
oftast inom gynekologi och varför? (1p) 

Svar: Passivt, slyngan parkerad i instrumenthylsan. Mindre risk för skada/perforation.  

  



 

f) Förklara kort den huvudsakliga funktionsskillnaden mellan de två vanligaste 
typerna av elektrokirurgisk diatermi som används inom gynekologisk kirurgi (1p) 

Svar: Monopolär; strömmen förs via patienten, neutralplatta behövs. Bipolär; strömmen leds 
endast via elektroderna.  

g) Vilken metod skulle du föredra vid hysteroskopi? Ange två förklaringar till ditt val. 
(1p) 

Svar: Bipolär är att föredra. Monopolär diatermi innebär risk för pacemaker-påverkan, 
elektrolytfri vätska för distension av kaviteten behövs vilket medför risk för 
vattenintoxikation. Med bipolär diatermi kan NaCl-vätska användas, större marginal för 
vätskeresorption. 

 

Du har nu börjat operera och så småningom märker du att du redan har opererat i nästan 
en timme. Du tänker att du behöver bli färdig snart. 

h) Vilken komplikation blir du orolig för och vilka konsekvenser har denna? Nämn två 
perioperativa faktorer som kan minska risken för denna komplikation. Vad kan 
man göra postoperativt för att övervaka för och korrigera denna komplikation? 
(3p) 

Svar: Övervätskningssyndrom (om >1,5-2L vätskedeficit); hyponatremi, fördröjd diures, högt 
blodtryck, hjärnödem 

Perioperativt: Minska trycket intrauterint så mycket som möjligt, fortlöpande kontroll av in- 
och utflöde gärna med elektronisk pump, NaCl som distensionsmedel 

Postoperativt: Överväg diuretika vid stort vätskedeficit, övervaka diures med 
urinmätning/KAD 

 

  



 

Fråga 6 

60-åring kvinna söker 3 gånger för högersidig flanksmärta på kirurgakuten. 3+ Erytrocyter på 
u-sticka. Smärtlindras med Toradol vid de fösta 2 besöken. Bedöms som misstänkt 
njurstensanfall. Därefter tilltagande smärtor med visst inslag av smärttoppar. Vid 3e besöket 
på akuten genomförs DT-njurar/buk där man inte finner tecken på njursten, däremot ser 
man en cystisk process i lilla bäckenet. Tas över till Gyn-akuten för vidare bedömning.  
 

När du träffar henne är hon smärtpåverkad med puls på 110 spm, temp 36.8 grader och 
blodtryck på 135/80. Det är taget en del prover hos kirurgjouren som visar Hb 123, LPK 13, 
CRP 8, Na 135, K 4.1 och kreatinin 68. 
 

a) Vad vill du veta mer i anamnesen? (2p) 

Svar: Tidigare sjd? Menopaus? Hereditet cancer? Tidigare kirurgi i buken? Tidigare 
graviditeter/förlossningar? Tidigare ovarialcystor? Vaginal blödning? 
Viktuppgång/nedgång? (2p) 0.5 p per svar ovan. Malignitetsaspekten måste finnas med för 
full poäng. 
 

Du utför ett vaginalt ultraljud som visar nedanstående bild: 

 

IOTA Simple Rules kan användas för att mäta och beskriva ultraljudsbilder av 
adnexresistenser.  

  



 

b) Beskriv förändringen som ses på ultraljudsbilden, gärna utifrån Simple Rules och 
ange vilka särdrag som kan bedömas utifrån den givna bilden, och vilka särdrag 
som ej går att bedöma avseende malignitetsrisk. Ange även om man enligt dessa 
kriterier skulle bedöma adnexresistensen som benign, malign eller icke konklusiv. 
(3p) 

Svar: Unilokulär, anekogen/ekotom cysta på 109x95 mm med regelbunden vägg. Endast 
mätningar i 2 riktningar. Inga synliga solida partier. Går ej att uttala sig om ascites, acoustic 
shadows eller blodflöde. Inkonklusivt baserat på att man inte kan uttala sig om ascites eller 
blodblöde. Man ska ha bedömt att cystan är unilokulär, att man inte kan uttala sig om 
acoustic shadows, ascites eller blodflöde och således inte malignitetsrisk (man kan t.ex ange 
inklonklusivt) för full poäng 

IOTA Simple Rules:  

B-features: Uniocular cyst, presence of solid components, where largest solid component has 
a diameter <7 mm, presence of acoustic shadows, smooth multiocular tumor with the 
largest diameter <100mm, no blood flow 
M-features: Irregular solid tumor, presence of ascites, ≥4 papillary structures, irregular 
multiocular-solid tumor with the largest diameter ≥100 mm, strong blood flow 

 

c) Vilken är den mest sannolika kliniska diagnosen i detta fall med tanke på 
ultraljudsbild och anamnes?  (1p) 

 

Svar: (Sub-)torkverad cysta (1p) 
 

d) Beskriv och resonera kring din fortsatta handläggning av kvinnan utifrån den 
diagnos som du finner mest sannolik.  (3p) 
 

Svar: Inläggning. Utvidgad provtagning. Smärtlindring. Fasta. Vätsketerapi. Laparaskopi 
eller inte. 0.5 p per åtgärd. Kirurgisk åtgärd måste finnas med för full poäng. 

 
  



Fråga 7 

Åsa, 13 år, kommer med sin mamma till den gynekologiska mottagning där du jobbar som 

läkare på grund av att Åsa aldrig haft någon menstruation och inte fått några 

pubertetstecken. Mamman är orolig och vill veta om de ska vänta ytterligare några år eller 

om det är något man bör undersöka nu. 

 

a) Vilket besked ger du till Åsa och hennes mamma? (1p) 

Svar: Situationen kan tyda på att något inte är normalt och man bör påbörja en utredning. 

 

b) Hur bedöms pubertetsutvecklingen hos flickor? (1p) 

Svar: Pubertetsutvecklingen bedöms enligt Tannerstadier (bröstutveckling + pubesbehåring) 

 

c) Ungefär vid vilken ålder hos svenska flickor förväntas östrogennivåerna börja 

stiga så att pubertetsutvecklingen startar? (1p) 

Svar: Genomsnittligt mellan 10 och 11 års ålder 

 

d) Vilka hormonprover behöver i första hand kontrolleras vid primär amenorré 

med eller utan försenad pubertet? (0.5p för varje rätt svar, totalt 2p) 

Svar: Hormonanalyser - S-FSH, S-LH, S-prolaktin, S-östradiol, S-TSH.  

 

Åsa visade sig ha en fysiologiskt försenad pubertet och vid 16 år hade hon menarke. 15 år 

senare återkommer hon till mottagningen på grund av vätskeutsöndring från bröstvårtorna 

och något ökad behåring i ansiktet. Åsa berättar att hon försökt bli med barn sedan två år 

tillbaka utan resultat. Hennes menstruationer har blivit oregelbundna och hon har inte haft 

mensblödning på fyra månader. Hon har gått upp i vikt och har nu BMI 27.   

 

e) Vilka undersökningar och provtagningar bör göras? (2p) 

Svar: Klinisk undersökning: galaktorré, hirsutism? Vaginalt ultraljud (PCO?).(0,5p för minst 
två relevanta) 

- Hormonprover: PRL, TSH, LH, FSH, testosteron, SHBG (1p för minst fyra relevanta)  

- Graviditetstest (0,5p) 

 



Din utredning resulterade i en av de vanligaste diagnoserna bakom sekundär amenorré och 
Åsa undrar nu hur hon lättare ska kunna bli gravid.  

 

f) Lista de tre vanligaste diagnoserna och ge förslag, för var och en av dessa 
diagnoser, på hur graviditetschanserna skulle kunna ökas (innan hon remitteras till 
fertilitetsklinik). (1.5p) 

Svar: - PCOS – Viktnedgång (0.5p) 

- Hypothalam amenorré – Minska ev. överträning eller stress (0.5p) 
- Hyperprolaktinemi  - Behandling med  dopaminagonist (0.5p) 

 

g) Vilka blodprov kan visa förutsättningar i äggstockarna för att lyckas med 
 en ovulationsstimulering – ange två? (0,5p) 

Svar: AMH (0.25p), FSH (0.25p) 

  



 

Fråga 8   

Ida, 25 år, tidigare frisk, söker på akutmottagningen för flytningar och smärtor i underlivet. 

Hon har aldrig haft liknande besvär och nu gör det så ont att hon inte kan sitta. Ida är gravid 

med sitt första barn, nu i vecka 22.  

När du inspekterar vulva ser du detta: 

 

 

a) Preliminär diagnos? Vad behöver du veta mer anamnestiskt? Provtagning? 3p 

Svar: Mest troligt är detta herpes simplex genitalis. Dock behöver du veta om det verkar 

vara en primär infektion: Har hon feber, sjukdomskänsla? Kan hon kissa? Du tar både 

direktprov från blåsbotten för PCR och serologi. 

 

b) Bör du ge någon behandling, i sådana fall vilken? Ytterligare åtgärd? 2p 

Svar: Ida ska ha behandling med valaciklovir för att minska risken för virusöverföring till 

fostret. Skall dokumenteras i MHV-journalen. 

 

c) Vilken information ger du till Ida avseende tillståndet och prognosen? 1p 

Svar: Herpes smittar sexuellt, särskilt vid skov. Herpes ger alltid en latent infektion men det 

är varierande hur ofta skov uppstår. Dessa är vanligtvis lindrigare. Behandling tidigt i 

förloppet kan också lindra skovet men det finns ingen botande behandling.  

  



 

d) Vilken betydelse har detta för utfallet av hennes graviditet? Om det är första 

gången hon har symtom? Resonera kring handläggning under graviditet och 

förlossning. 3p 

 Svar: Extremt ovanligt med överföring av virus till fostret under pågående graviditet. Störst 

risk vid förlossning och Ida bör undersökas med avseende på blåsor i förlossningskanalen i 

samband med att förlossningen startar. Vaginal förlossning rekommenderas i de flesta fall 

Om man misstänker en primärinfektion bör DNA analys av blåsskrap göras. Dessutom bör 

man ta serologi. Om inte någon antikroppsaktivitet påvisas mot den HSV-typ som 

detekterats med PCR är det en förstagångs infektion med denna typ. Kvinna bör behandlas 

med acyclovir ev också  senare i grav 

Vaginal förlossning. Barnläkare meddelas och prover tas. Barnsmitta vid denna anamnes 

och behandling.  

Källa: Infpreg, https://www.medscinet.se/infpreg 

 

  

https://www.medscinet.se/infpreg


Fråga 9 

Agneta är 43 år och kommer till dig på gynmottagningen. Hon är tidigare väsentligen frisk, 
arbetar som personlig assistent och har ett BMI på 32. Hon har fött tre barn, partus 
normalis. Nu besväras hon av urinläckage, främst mindre mängder åt gången utan direkta 
trängningar. Enligt mottagningens rutiner har Agneta med sig en miktionslista till 
mottagningsbesöket.  

 

a) Tolka miktionslistan och förklara för Agneta vad hon lider av. Vad talar för 

 denna diagnos? (2p) 

Svar: Små, täta läckage, gärna kopplat till fysisk aktivitet/ökad bukpress etc. Tömmer blåsan 

adekvat, inga trängningar (om detta dokumenterats) (1p) Ansträngningsinkontinens (1p) 

 

  



 b) I detta fall är inte urodynamisk utredning indicerad. Varför inte? Vilka är 

indikationerna för detta?  (1p)  

Svar: Okomplicerat typfall. Urodynamisk utredning görs vid blåstömningssvårigheter och 

komplicerande faktorer.. 

 

Agneta berättar att hennes mamma fått tabletter för urininkontinens och undrar om de kan 
fungera även för henne.  

c) Förklara blåsfunktionen och blåstömningsmekanismen och varför tabletter inte 
är lämpligt i hennes fall.  (3p) 

 Svar: Blåsfyllnad ger aktivering av tryckreceptorer i blåsväggen som signalerar till 
ryggmärgen. Ger detrusorkontraktion, relaxation av uretra och relaxation av bäckenbotten – 
miktion. (1p) 

I detrusorn glatt muskulatur – beta-rec. I blåshalsen/uretras inre sfinkter glatt muskulatur 
(alfa-rec). Uretratrycket upprätthålls även av mukosas vaskularisering. 

Tvärstrimmig muskulatur i bäckenbotten – viljestyrd. Antikolinergika relaxerar detrusor och 
kontraherar uretrasfinktern. (1p) 

Pubouretrala ligamenten håller uretra mot symfysen – rupturerat vid ansträngningsink. (1p) 

 

Vid ett återbesök 6 månader efter er första kontakt diskuterar ni operativ åtgärd. Agneta 
undrar om prognosen vid operation och vilka komplikationerna är - under, omedelbart efter 
operationen samt på lång sikt. Hon undrar också över alternativ till operation. 

c) Vilka komplikationer till operation är det viktigt att du informerar henne om? 

Svar: Under op – blödning. Blåsperforation. 

Kort sikt – urinretention, infektion lokalt eller osteit. 

Långsikt – resurin. Slyngerosion. Kroniska smärtor. Trögare miktion, ffa i samband med 
högre ålder och åldrad detrusor. 

Behandlingsalternativ: viktnedgång, blåshalsstödjande (tampong, Contrelle) 

 

c) Hur stor andel av patienterna blir kontinenta efter slyngoperation och vilka 

faktorer kan påverka kirurgins resultat? (2p)  

Svar: Ålder, övervikt, trängningar och tidigare kirurgi spelar roll för resultatet vid 

slyngplastik. En kvinna utan riskfaktorer har ca 90% chans att vara kontinent efter ett år och 

motsvarande chans för en kvinna med 4 riskfaktorer är 35% 

  



Fråga 10 

Hanna 26 år är tidigare frisk, 2-gravida 0-para. Hon kommer till dig  som gynekolog för 

kontroll i tidig graviditet då hon tidigare har haft en mola. Hanna har en hel del frågor 

som hon upplever att hon inte fått svar på vid föregående vårdtillfälle och som hon 

därför ställer till dig nu.  

a) Finns det några kända riskfaktorer för mola? (1p) 

Svar: Tidigare mola (0.5p) <15 år > 45 år (0.5p) 

b) Hanna kommer ihåg att det fanns olika slags molor med olika genetik. 

Redogör för hur du förklarar för patienten vad den kliniska skillnaden för 

partiell och komplett mola är samt hur de ter sig genetiskt. (5p) 

Svar: Komplett mola: Diploida och uppkommer genom att en äggcell som förlorat sitt 

nukleära DNA befruktas med en spermie, som sedan dubblerar sitt kromosomtal, varför 

dessa molor är homozygota (karyotyp 46,XX). Cirka 20 % av diploida androgenetiska 

molor är heterozygota och anses ha uppkommit genom att en äggcell utan kärnDNA 

befruktas av två spermier (karyotyp 46,XX eller 46,XY). Celler med 46,YY är inte viabla. Allt 

DNA i kärnan kommer från fadern. (1p) Foster finns inte. (1p) 

Partiell mola: De flesta partiella molor är triploida och omvänt är de flesta triploida molor 

partiella. Partiella molor anses uppkomma genom att en äggcell befruktas av två spermier 

och har således ett maternellt och två paternella haploida kromosomuppsättningar. (1p) 

Här kan foster förekomma men går oftast under tidigt i graviditeten. (1p)  

Svar enligt ovan men på ett patienttillvänt språk, inte för kliniskt. 1p extra om bra 

patientnivå.  

Källa: RCC Vårdprogram trofoblastsjukdomar.  

 

Hanna kommer ihåg att hon önskade göra ett medicinskt avbrytande men 

rekommenderades istället vakumexeres. 

c) Varför rekommenderas vakumexeres som behandling vid mola förutom 

att det underlättar för PAD? (2p) 

Svar: Medicinsk behandling ger ökad sannolikhet för behov av cytostatika (1p). Beror 

sannolikt på ökat antal inkompletta utrymningar. (1p) 

Nu har Hanna kommit fram till sin sista fråga. En väninna till henne har berättat att 

druvbörd är en form av cancersjukdom. Hanna kan inte minnas att hon fått någon sådan 

information.  

  



 

d) Hur kategoriseras  gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) kliniskt 

(1p) ? 

 Svar: Kliniskt kan GTD indelas i benigna förändringar (exaggerated placental site och 

placental site nodule), premaligna förändringar (komplett hydatiform mola och partiell 

hydatiform mola) och maligna förändringar gemensamt benämnda GTN (invasiv mola, 

koriocarcinom, PSTT och ETT) 

  



 

 

Fråga 11 

 

Lina, 22 år, söker akut på gynmottagningen för smärtor i nedre delen av buken. Arbetslös då 

kaféet hon jobbade på stängde pga Covid 19. Hon har haft konstanta smärtor i några dagar. 

Sitter till mest till vänster i buken. Senaste menstruationen för 3 dagar sedan. Inget 

illamående eller kräkningar. Svårt att sova. Ingen partner just nu. Säger att hon är frisk. 

 

a) Vad vill du veta mer om henne? (2p) 

Svar:  Tidigare sjukdomar? Tidigare buksmärtor? Prevmedel och när hon senast hade sex. 

Mediciner? Feber?  Urinbesvär?  

  

Du får av dina frågor inte ut så mycket mer än du redan vet. Hon säger dock att hon inte tål 

p-piller.  

Status : magerlagd kvinna, röklukt. Opåverkad. 

Buk: Tvärgående 3 cm stort ärr strax nedom naveln. Hon har dessutom ett ärr efter 

appendektomi.  

 

När du gynundersöker ser du att hon på framsidan av höger lår har 8 vertikala ärr som är ca 

10 cm långa. Inte färska. Buken är mjuk.  Ömmar ner till i buken på båda sidorna men mest 

till vänster. Uterus verkar normalstor och retroflekterad. Måttlig mörk blödning ur cervix 

som är sluten. Patienten har svårt att slappna av. Möjligtvis finns en förstoring av vänster 

ovarium men det kan vara colon. Ömmar över denna.  

  



 

Ultraljud visar en normalstor retroflekterad uterus. Tunt endometrium. Höger ovarium ses 

ej. På vänster sida en fem cm stor förändring med homogent grumligt innehåll som skulle 

kunna vara en corpus-luteum cysta, lite svårrörlig. Du är dock inte helt säker på att det rör 

sig om en sådan cysta. Sparsam mängd fri vätska i buken.  

Gravtest neg. 

 

b) Hur tolkar du hennes ärr i magen och på låren och vad behöver du fråga mer om 

detta (1p) Ange minst fyra differentialdiagnoser till hennes smärtor (2 p)  

Svar:  Varför har hon fått ärret under naveln (vad är hon laparoskoperad för?) 

och på låret 0,5 för varje. Corpus luteum blödning cysta, endometrios, infektion i urinblåsa 

eller uterus (0,5p) för varje. Ev kan man få rätt för annat. 

 

  

Av det som du får fram kommer du fram till att det inte finns indikation till akut operation, 

annan behandling eller inläggning. Hon ber dock om att få smärtstillande. Hon har redan 

tagit Ipren som inte hjälper och vill ha något starkare.  

 

c) Hur resonerar du här?  (1p) 

Svar: Med tanke på hennes ärr, att hon är op flera gånger så bestämmer du dej för 

försiktighet med mediciner. Sätts upp för relativt snar kontroll. 0,5 p vardera.  

 

Du ger henne en liten dos opioid. Hon söker efter tre dagar. Har fortfarande ont, behöver 

mer smärtstillande och uppger att hon haft det i många år och att ingen trott på henne. Du 

börjar nu fundera på endometrios.  

  



 

 

d) Hur kan denna diagnos ställas generellt? Hur skall du i ljuset av allt detta gå 

vidare med patienten? Vad är viktigt, utöver hormonell behandling, för att uppnå 

bra behandlingsresultat om denna patient får diagnosen endometrios? (3p) 

 

Svar : för att få 3 p det krävs att man nämner hur man ställer diagnos 

(ultraljud/MR/laparaskopi om man inte ställt denna diagnos tidigare, efterforska 

operationsberättelse), hur man skall behandla hennes smärta (kanske remiss till smärtklinik, 

viktigt med tanke på tidigare självskadebeteende samt se till att hon mår bra psykiskt, ev 

kontakt med psykiatri/psykolog, finns även risk för tex depression, livsstilsförändringar i form 

av rökstopp, kost och regelbunden motion), fysioterapi, hur skall man behandla resonera 

utifrån vad man hittar vid ev laparoskopi.  

  



Fråga 12 

Sandra 34 år kommer till Kvinnoklinikens jourmottagning en torsdag förmiddag efter 

att hon lämnat sina barn på förskolan. Hon uppger att hon under natten blivit utsatt för 

våldtäkt av sin partner och även misshandel. Det är inte första gången detta händer 

tyvärr men tidigare har Sandra inte sökt hjälp eller berättat för någon.  

a) Du undersöker Sandra samt tar prover och använder en så kallad 

spårsäkringssats. Sandra undrar vad som kommer hända med proverna 
nu. Vad svarar du? (2p) 

Svar: Om ärendet är polisanmält ska polisen hämta spårsäkringssatsen eller ta med sig den direkt 

efter avslutad undersökning. Om ärendet inte har polisanmälts sparas spårsäkringssatsen på 

mottagningen. (1p)  Rekommendationen är att spårsäkringssatsen sparas inom sjukvården i två 

år efter undersökningen. (1p) 

Kölla: NCK 

b) Vilka prover och övrig handläggning ingår vid undersökning efter 

sexuella övergrepp? (3p) 

Svar: Provtagningen efter ett sexuellt övergrepp innefattar medicinska prover för att upptäcka 

sexuellt överförbara infektioner och graviditet (1p) men också rättsmedicinska prover för att 

säkra spår och dokumentera drogpåverkan (1p) Akut preventivmedel, hepatit/HIV profylax vid 

misstanke att förövare kan vara positiv, erbjuda inläggning/kontakt med kvinnojour (1p) 

Källa: NCK.   

 

c) Förutom spårsäkring och dokumentation, är det något mer du måste 

göra i Sandras fall? (1p) 

Svar: Orosanmälan angående misstanke om barn som far illa.  

 

När allt är klart planerar ni för återbesök.  

d) Hur ska en patient som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp följas upp? 
Motivera (3p) 

Svar: Tid för återbesök bör ges inom några veckor efter det sexuella övergreppet. Ett återbesök är 

viktigt för att kunna svara på patientens frågor, ge besked om provsvar och göra eventuella 

kompletterande undersökningar och provtagningar. 

Den som har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp bör erbjudas psykosocialt stöd i det akuta 

skedet. Många orkar inte prata i direkt anslutning till övergreppet, och därför är det viktigt att 

knyta an till patienten för att minska risken för att krisreaktionen förträngs. 

 



e) Hur stor andel av vuxna kvinnor i Sverige har någon gång utsatts för sexuellt 

våld ? (1p) 

Svar: Ca 20% 

 

 

 

 

 

 


