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Effekter av infektion under graviditet
Spontanabort, intrauterin fosterdöd

Prematurbörd

Kongenitala missbildningar

Akut sjukdom eller död i neonatalperioden

Skador- uppenbara vid födelsen

- uppträder senare

Kongenital smitta, symtomfri mor o/el barn
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Diagnostik

Serologi inkl aviditet

PCR

Immunhistokemi, 

virusisolering

Odling

Glöm inte inskrivningsprovet och PKU-lappen!
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Transmissionsvägar
Intrauterin - transplacentär

- uppåtstigande infektion

Intrapartum - kontakt med infekterat 
genitalt sekret, blod, faeces

Postpartum - amning

- blodtransfusion

- nosokomial

Screening idag; Rubella, syfilis, HIV, hepatit B, 
Chlamydia
Vissa grupper TBC
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GBS

Vanligaste orsaken till allvarliga bakteriella infektioner hos 

nyfödda

20-30% av gravida är koloniserade vaginalt/rektalt

Transmission till barnet ffa vid partus
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Neonatal GBS-infektion

Framför allt pneumoni o/e sepsis

Tidig infektion= första levnadsveckan, dock 90% inom 72 tim

Sepsis/meningit 0.3 %, nedåtgående trend

Mortalitet 4% hos fullgångna, 25 % hos prematurfödda

Om vi följde de nationella riktlinjerna skulle vi ha ännu färre fall
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Ökad risk för GBS-infektion vid

Prematuritet (<37 gravveckor)

Långvarig vattenavgång (>18 timmar)

Maternell feber under partus (> 38°)

Tidigare barn med allvarlig GBS-infektion

Bakteriuri/UVI med GBS under aktuell graviditet
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Strategier för att minska neonatala GBS-

infektioner

Behandling vid UVI under graviditet

PC intrapartalt till riskgrupper

Screening

Under utredning; PCR ism förlossningsstart. Vaccin
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Infektion och prematuritet
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Prematuritet

Förlossning före v 37+0

Incidens

5 – 6 % av alla förlossningar (Sverige)

Prematuritet är den vanligaste orsaken till perinatal morbiditet och 

mortalitet

75% av all perinatal mortalitet
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Infektion - orsaken till 30-40% av 

förtidsbörd

U.Urealyticum

Mycoplasma hominis

Fusobakterier

E.Coli, St.Aureus, anaeroba stavar

N.gonorrhoeae

GBS

Chlamydia trachomatis

Bakteriell vaginos
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Urinvägsinfektioner

-anatomiska förändringar under graviditet

-asymtomatisk bakteriuri

-cystit

-pyelonefrit

-puerperal urinvägsinfektion
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STD under graviditet

-chlamydia

-gonorré

-syfilis 

-kondylom

-bakteriell vaginos (OBS ej STD)

Infektioner under graviditet Högriskobstetrik 2022



HIV under graviditet och förlossning

Screening ism inskrivning på MVC 

80% är ”kända”, 20% upptäcks i screening

Majoriteten är utlandsfödda

Fullföljda graviditeter i Sverige senaste åren 60-80/år

Infektioner under graviditet Högriskobstetrik 2022



HIV under graviditet och förlossning

Information på MVC av barnmorska eller läkare

Viktigt med tvärprofessionellt team; Infektionsläk+ 

infektionssk+kurator+ barnläkare+ barnmorska+obstetriker

Centraliserad verksamhet

Alla har mediciner mot HIV

Rond varje månad

Alla har en förlossningsplanering gjord i v 32
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HIV-RNA och CD 4
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HIV under graviditet och förlossning

Kvinnor som står på fungerande behandling innan graviditet fortsätter i 
normalfallet med denna

Vaginal förlossning kan erbjudas om HIV RNA < 150 kopior/ml  och 
inga obstetriska risker. Barnet ges Retrovir i 4 veckor och amning 
tillåts inte
Om planerad vaginal förlossning tas HIV-RNA varannan vecka sista 
trimestern

Om kvinnan har HIV RNA > 150 kopior/ml inför förlossningen görs  
sectio (Viramune och Retrovir till mamman) och barnet får 
postexpositionsprofylax med 3 läkemedel

Skalp, skalpprovtagning, VE; 3 läkemedel till barnet
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HIV- Mor-barn överföring
• Transmission intrauterint, under förlossning 

och via amning

• Transmissionsrisk utan profylax

• 15-30 % om inte amning

• 25-45 % om amning

• Ökad risk

• Hög virusmängd

• Lågt CD4-cellstal

• (Långvarig vattenavgång)

• (Förtidsbörd)

• Mor-barn överföring svarar för > 90 % av 

pediatrisk HIV globalt
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Hur stor är risken att barnet blir smittat om 

mamma är HIV-infekterad?

Afrika (obehandlad) 25-40 %

Sverige        – 1993 25 %

Sverige 1994 -1998 6 %

Sverige 1999 – 2021 <0,5 %
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Herpes simplexinfektion
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Herpes genitalis

Seroprevalens bland gravida (Stockholm 1989-90)

HSV1 70% 

HSV2 15-30%

Hög andel utan ”typiska” symtom
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Herpes simplex under graviditet

Högre recidivrisk (?)

Transmission;90% intrapartal

Transmission under förlossningen;

primär infektion 30-50%

recidiv 1-2%

Riskbedömning vid anamnes på herpes < 1:5000-

6000 
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Neonatal herpes: hur ska vi förebygga 

och behandla?
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Neonatal herpes

Prevalens 1:2.500-1:30.000.Sverige 1:12.000

Symtom neonatalt: disseminerad form

CNS encephalit/meningit

hud

CNS-infektion, prognos; HSV 1 bättre än HSV 2

42 behandlade barn ; 4 döda och 23 med allvarligt 
neurologiskt handikapp

28 icke-behandlade barn; 10 döda och 10 med allvarligt 
neurologiskt handikapp 
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Ingen eller atypisk herpes-anamnes

Vid misstanke på genital herpes

1. Är det herpes?

Viruspåvisning PCR

2. Primär eller sekundär infektion?

Serologi

(jämför med inskrivningsprovet!)
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Prevention av neonatal herpes

Förlossningssätt

Indikation sectio: 

1. Pågående herpesrecidiv i akut skede i den direkta förlossningskanalen.

2. Primärinfektion efter v 35

Antiviral profylax/behandling

1. Vid primärinfektion

2. From 10 dagar före BPU och över partus om flera skov graviditetens sista 
månader eller om primärinfektion under graviditet.

3. Sjuk mamma

Ökad smittrisk vid skalp. PCR ism födsel. 

Uppföljning barnet
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Toxoplasmos
En av de vanligaste parasiterna i Europa

Huvudvärd

Symtom

• Inga symtom alls…eller…

• Diffusa influensasymtom

• Trötthet

• Feber

• Huvudvärk

• Muskelvärk

• Svullna lymfkörtlar
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Toxoplasmos och graviditet

Infektion i tidig graviditet

• 1-10% risk för överföring, allvarliga komplikationer

Infektion i sen graviditet

• större risk för överföring, lindrigare komplikationer

Effekter för fostret

• spontanabort, intrauterin fosterdöd, hydrocephalus, mental retardation, 

hörselskada och chorioretinit

14 % i Stockholm och 25 % i Skåne av de gravida kvinnorna 

haft toxoplasmos redan före graviditeten och är därmed 

immuna
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Prevention, råd och screening

Kött: Parasiten dör vid uppvärmning över 65 grader och 

nedfrysning under -12 grader.

Katt

Många europeiska länder har screening under graviditet. 

Ingen evidensbaserad behandling under graviditet.
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Varicella zoster

Seroprevalens >90% (70% vet att de haft vattkoppor)

Maternell risk

• 20% komplikationer (pneumoni) med förhöjd mortalitet

Fetal risk

• Kongenitalt varicella syndrom

• Neonatal varicella

• Prematuritet
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Intrauterin eller neonatal varicella

Allvarligt om maternell infektion –5 → +5 dagar och förlossning

► mortalitet 31%
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Prevention

Undvik exposition

Om exponerad- bedöm risken med anamnes och serologi

Post expositions profylax med antiviral terapi? 

Immunglobulin???

Varicellon till det nyfödda barnet
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Varicella 1 trimester:

Låg risk för kongenitalt varicella syndrom.

Acyklovir vid maternella komplikationer.

Varicella 2 och 3 trimester:

Risk för komplikationer och ökad mortalitet hos gravida kvinnor.

Behandling bör övervägas

Mild varicella gestationsvecka 36 eller senare; peroral acyklovir 800 mg x 5.

Allvarlig varicella under graviditet (e.g. Hög feber, encephalit, pneumoni );

acyklovir 10-15 mg/kg x 3 i.v i 7-14 dagar

Herpes zoster under graviditet:

Inga komplikationer- ingen behandling

Vid komplikationer- acyklovir
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Cytomegalovirus

Ofta asymtomatisk

Transmission med risk för skada hela graviditeten

70 % av gravida är seropositiva

Primärinfektion- hög transmission (30 - 40 %)

Sekundärinfektion- låg transmission 0,2-2%

– reinfektion med ny stam

– reaktivering av latent CMV-infektion
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Kongenital CMV

0,2 - 2,2 % av alla levande födda

Mikrocephali, cerebral pares, mental retardation, sensorineural

dövhet, pneumonit, hepatosplenomegali, icterus, 

trombocyotopen purpura. 
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Symptomatisk kongenital CMV 

10-15 % symptomatiska vid födelsen

Hög risk för sequelae
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Kongenital CMV - long-term sequelae

Sensorineural hörselnedsättning > 50 %

bilateralt > 30 %  

Mikrocephali, kramper eller pares 50 %

Chorioretinit 14 %

Mortalitet 6 %
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Asymptomatisk kongenital CMV

5-15 % utvecklar sequelae

Hörselnedsättning vanligast, upptäcks ofta under andra 

levnadsåret (även många år senare)
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Laboratoriediagnostik, CMV 
Mor

Serologi IgM- och IgG-antikroppar

• MVC-prov
• Aktuellt prov
• IgG-aviditet, kompletterande analys (bindningsstyrka)

Påvisande av CMV DNA med 

PCR-teknik

• Blod
• Amnionvätska
• Placentavävnad
• Urin, saliv hos det nyfödda barnet



Hur skyddar man sig mot CMV?

Gravida som arbetar på sjukhus 
och med småbarn

– Tvätta händerna

– Stoppa inte 
händerna i 
munnen

– Pussa inte andras 
barn på munnen

– Inga skäl till 
omplacering
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Profylax och behandling

Hygien

Immunoglobulin? Antivirala lm (valacyklovir) i tidig 

graviditet vid primärinfektion

Antivirala läkemedel (ganciklovir) till det 

symtomatiska barnet
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Covid 19 
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Vad vet vi om covid 19 och graviditet idag?

Majoriteten av gravida som får covid-19 har en mycket lindrig sjukdom

Men covid-19 ökar risken för trombos, preeklampsi, kejsarsnitt, 

intensivvårdskrävande sjukdom och död samt förtidsbörd. 

Lindrig maternell sjukdom, fetal påverkan (hypoxi, IUFD, neonatal död). 

Histiocytär intervillosit+ fibrindeposition i placenta.

Vissa riskfaktorer har identifierats öka risken för svår sjukdom; Fetma, hög 

ålder (>35 år), kardiovaskulär sjukdom, diabetes, immunosuppression, 

etnicitet mm

Ej beskrivna risker i tidig graviditet. 

Risker för barnet är ffa förtidsbörd, inte smitta
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Graviditet och förlossning- svenska rekommendationer

Förlossningssätt styrs utifrån sedvanliga obstetriska överväganden.

Den obstetriska handläggningen antenatalt och intrapartalt sker enligt riktlinjer för 

icke smittad kvinna. Trombosprofylax på vida indikationer. 

Lustgas kan användas.

Skalpelektrod inkl skalpprovtagning på sedvanliga indikationer. Avnavling enligt 

klinikens rutin.

Samvård och amning

Gravida med stigande syrgasbehov >4-5 L O2/min och om hon är >28 

graviditetsveckor (individuell bedömning vid graviditetslängd <28 veckor) 

behöver sannolikt patienten förlösas inom närmaste dygnet.

Vid behov av att inducera lungmognad ges kortison på sedvanligt sätt 

Magnesiumsulfat ges på sedvanliga indikationer. 

Kortison, remdesivir, monoklonala antikroppar
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IVA-vård av gravida med covid-19 tom 

27/4 2022

89 kvinnor

0-para 27 %

Komorbiditet 44%

Sectio 73 %

< 37+0 65 %
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Vaccin
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Några andra infektioner med påverkan 

på graviditet/förlossning tex
Parvovirus

Enterovirus

Hepatit

Listeria

Zikavirus

TBC
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INFPREG

www.infpreg.se

Kunskapsdatabas om infektioner och graviditet

Info till sjukvårdspersonal och patienter

Frågor&svar

Lista med experter

Glömt lösenordet?? infpreg@karolinska.se
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Tack för uppmärksamheten!
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