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• 3 grav, 0 para

• Autoimmun hepatit och primär skleroserande kolangit sedan 
11 åå

• Ulcerös kolit

• Kolektomi med ileostomi vid 21 åå

• Nedläggning av stomi och rekonstruktion med ileorektal
anastomos vid 22 åå

• Proktit
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• Gravid!

• Akt med: Prednisolon

• Tilltagande besvär med proktit

fr o m v 23

• Pentasa - utan effekt

• Lokalbehandling med Prednisolon

• Kraftiga smärtor och 

vattniga diarréer 30-40/dag, 

rikligt med blod i avf



• v 26+6

• Svårt försörja sig po

– Inläggning på Gastroenterologen med TPN, extra vätska, 
tillsatt kalium pga ökad förlust

• Endoskopi

– kraftigt inflammerad slemhinna, svårt identifiera 
anastomosen, trångt

• Betapred i högdos

• Lab CRP 90, LPK lågt



• Infektionskonsult 

– Avföringsodlingar och virologi neg 

– Biopsi från inflammerat område med frågeställning CMV→
neg

• Buksmärta -> Gastroskopi ua

• Perianala smärtor – analfissur

• CT-buk

– inflammation från rektum till anastomos

– inflammerad tunntarm 22 cm - bild som vid Mb Crohn!



• v 27+5 

• Tillväxt u-ljud ua, CTG ua

• Prednisolon 60 mg, Flagyl

• Smärtpåverkad, diffust öm i buken, subfebril

• CRP 90, E coli i urin

– Kortisonbehandlingen maskerar en övre UVI

– Cefotaxim

• Remicade-behandling?

– Avstår pga liten chans till effekt och risk för ytterligare 
immunosuppression



• v 28+1

• Beslut om sectio och avlastande loopileostomi

• Gosse, Apgar 7, 8, 10, Neovård

• Fragmin, Flagyl, Prednisolon

• Fortsatta blödningar rektalt

– Sjunkande Hb

• Endoskopi - Crohns sjukdom

• Remicade insatt, förbättras successivt

• 3 mån post partum - mor och barn mår bra



• Ny graviditet?

• Intensiv lokal behandling!

• Proktektomi?
– Minska risken för komplikationer under graviditeten
– Kirurgi i lilla bäckenet ökar risken för infertilitet. IVF?

• Bäckenreservoir?
– Ej vid Crohn

• Avvakta nedläggning av stomin så länge pat har önskan 
om fler barn



Personer med IBD får oftast sin diagnos strax före 
eller under sina reproduktiva år

Molinie, F. Gut 2004
Eurostat, INED 2006

Ålder vid barnafödande

Vs incidensålder IBD

Aspekter att begrunda:

• Stigande IBD incidens
• Fler läkemedel
• Gravida exkluderade från kliniska prövningar → begränsat kunskapsläge
• Patienterna friskare idag än förr → naturligt att vilja genomgå graviditet



Kommer mitt barn att få 
inflammatorisk tarmsjukdom?

• Upp till 9 av 10 patienter saknar heriditet.1,2

• Om en av föräldrarna har ulcerös kolit: Risk 2-6%. 3,4

• Om en av föräldrarna har Crohns sjukdom: Risk 5-9%. 3,4

• Om båda föräldrarna har IBD: Risk ca 35%. 5,6

1, Monsen U, et al. Scand J Gastroenterol 1987;22:214-8.

2. Monsen U, et al. Scand J Gastroenterol 1991;26:302–6.

3. Yang H, et al. Gut 1993;34:517–24.

4. Orholm M, et al. Am J Gastroenterol 1999;94:3236–8.

5. Bennett RA, et al. Gastroenterology 1991;100:1638–43.

6. Laharie D, et al. Gastroenterology 2001;120:816–9.



IBD och fertilitet
• UC: Varken inaktiv eller aktiv sjukdom påverkar fertiliteten.

• CD: Inaktiv sjukdom påverkar ej. Aktiv minskar fertiliteten.

• Kirurgiska åtgärder i lilla bäckenet minskar fertiliteten.

• IRA (ileorektal anastomos) påverkar ej.

• IPAA (bäckenreservoir) genom laparoskopi sannolikt                                         
bättre än öppen kir.

Baird-D Gastro 1990
Olsen-K Gastro 2002
Johnson-P Dis Col Rect 2004



Frivillig barnlöshet

Mountifield et al IBD 2009
Baird et al Gastro 1990
Marri et al IBD 2007
Freour et al IBD 2012

• Frivillig barnlöshet vanlig (16% vid IBD jfr 6% normalpopulation)

• …pga olika typer av rädslor:
– Rädsla för att barnet får sjukdomen
– Rädsla för missbildningar
– Rädsla för teratogen effekt av mediciner
– Rädsla för att sjukdomen förvärras av graviditet

• Det förekommer att läkares och sjuksköterskors råd felaktigt 
bekräftar dessa rädslor pga okunskap.

• Rädsla för infertilitet pga sjukdomen vanlig.

Jag är så
orolig..känns
nästan bättre

att avstå.



IBD:s påverkan på graviditeten

IBD patienter 
• ökad risk: prematurbörd, tillväxthämning
• ej ökad risk för missbildningar
Aktiv sjukdom 
• ökad risk för spontan abort, prematurbörd och IUGR.

→ Behåll fungerande behandling in i graviditeten.
→ Behandla skov snabbt och aggressivt.

Bortoli et al APT 2011
Bröms et al IBD 2014
Bröms et al Clin Gastro Hep 2012
Elbaz et al Int J Gyn Obst 2005
Khosla et al Gut 1984
Morales et al Hepatogastro 2000
Moser et al AJG 2000
Nörgård et al AJG 2007



Graviditetens påverkan på IBD

• Liknande skovrisk under graviditet som annars 
– kanske något ökad risk vid UC

• På lång sikt kan genomgången graviditet ge mildare sjukdom

• Går man in i graviditeten med aktiv sjukdom tenderar den att kvarstå 
alternativt förvärras.

• Viktigt att gå in i graviditeten när sjukdomen är i remission, för att
optimera chanserna för okomplicerad graviditet.

Mogadam 1981
Khosla Gut 1984
Miller JR Soc Med 1986
Castiglione Ital J Gastro 1996
Hudson 1997
Moser Am J Gastro 2000
Morales Hepatogastro 2000
Munkholm Eur J Int Med 2000
Bortoli APT 2011
Pedersen APT 2013
Ujihara BMC Res Notes 2013
De Lima Am J Gastro 2016
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Graviditet – en effektiv anti-inflammatorisk 

behandling

Riis L, et al. Am J Gastroenterol 2006;101:1539–45.



Om HLA-II hos fostret är olikt mammans 

– desto bättre anti-inflammatorisk effekt

Kane S, et al. Am J Gastroenterol 2004;99:1523–6.



VP, väntad partus
SM, sista menstruationens första dag

Organutveckling, risk för missbildningar, och 
påverkan i sista trimestern

Läkemedel

Fc-beroende aktiv
transport av antikroppar
över placenta



Tabell 

över 
läkemedel

Nya riktlinjer



Basal behandling för IBD

• Kortikosteroider betraktas som säkert och bör användas mot skov.

• Prednisolon (Solu-medrol) > Betametason

• Betametason – inte mer än 5 dygn, undvik i övrigt

• Prednisolon inaktiverades i placenta (<10% når fostret)

• Studier visat liten ökning läpp-gom spalt pga kortison i första trimestern, 
men nyare större studier motsäger detta.

• Budesonid som ffa verkar lokalt sannolikt också säkert utifrån de studier 
som finns.

• 5-ASA betraktas som säkert.



Tiopuriner
• Inkorporeras som falska byggstenar i DNA.

• Framför allt transplanterade patienter och RA-
patienter i studier:
– Påverkar inte fertiliteten.
– Ger ej prematurbörd.
– Ger ej missbildningar.

• Även IBD-studier finns som bekräftar detta:

1. Alstead EM, et al. Gastroenterology 1990;99:443–6.
2. Francella A, et al. Gastroenterology 2003;124:9–17.
3. Zlatanic J, et al. J Clin Gastroenterol 2003;36:303–9.
4. Norgard B, et al. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:827–34.
5. Angelberger S, et al. J Crohns Colitis 2011;5:95–100.
6. Dejaco C, et al. Gastroenterology 2005;128:(Suppl 2):A–12.
7. Mahadevan U, et al. Abstract 865, DDW 2012.
8. Casanova MJ, et al. Am J Gastroenterology 2013; 108: 433-40.



Problem: Patienterna läser FASS

Kategori D*

Under graviditet, speciellt under den första trimestern, ska IMUREL ges 
endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna 
för fostret. Azatioprin och dess metaboliter passerar placenta. 
Som med all cytotoxisk kemoterapi ska adekvata preventivmedel 
användas när någon av parterna behandlas med IMUREL.

*Baseras på enstaka äldre rapporter om hög missbildningsfrekvens, till 
exempel:

Nicholson HO. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1968;75:307–12.



Varför ger inte tiopuriner missbildningar när det 
hämmar DNA-kopiering?

Fostrets lever saknar enzymet
Under tidig graviditet

Biotillgängligheten för 
Tiopuriner är låg



Behåll tiopuriner under graviditeten

• Om patienten är välinställd på tiopuriner – sätt inte 
ut den!

• Undvik dock att sätta in tiopuriner under graviditet!

– den fjärdedel som inte tolererar tiopurinerna kan få 
biverkningar som kan vara potentiellt farliga för fostret

• Kombination med allopurinol mer kontroversiellt, 
men tre publikationer (15 patienter) beskriver att det 
går bra.

Fazal, M. BMC Gastro 2013
Seinen, M. IBD 2013
Sheikh, M. JCC 2015



Kontraindicerat respektive försiktighet

• Metotrexat är embryotoxiskt och teratogent. 
– Ökad risk för missfall och malformationer. 
– Kontraindicerat och bör avslutas minst 3 månader före graviditet. 
– Gäller även amning.

• Undvik loperamid och metronidazol under första trimestern.

• Sulfasalazin går bra men man ska supplementera med folat 2 
mg/dag.

• Hos män orsakar sulfasalazin och metotrexat
– reversibelt nedsatt semenkvalitet/oligospermi
– ökar ej risken för missbildningar.

Biedermann et al Digestion 2012
Vermeire et al JCC 2012
Yarur et al Dig Liv Dis 2013
Van der Woude et al JCC 2010



Anti-TNF preparat

• Infliximab och adalimumab är IgG1 Ab och 

passerar placenta sista trimestern.

• Eventuella långtidseffekter oklara.

• Barn följts upp till 4 års ålder, vissa 17 år.

• Vid kombinationsterapi (anti-TNF + tiopurin)

överväg att sätta ut det ena.

Bröms et al Clin Gastro Hepatol 2016
Nguyen et al Gastro 2016
Khan et al Expert Opin Drug Saf 2014
Chaparro et al AJG 2018
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Anti-TNF behandling under graviditet
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Kanis et al JCC 2018



Nya läkemedel (sedan 2014)

• Vedolizumab (Entvyio, antikropp mot integrin) och 
ustekinumab (Stelara, antikropp mot IL12/23):

– Nya större studier (hundratals graviditeter) 
bekräftar normalt graviditetsutfall

– Amning går bra (1% av moderns konc)

• Tofacitinib (Xeljanz, per oral JAK-hämmare): 

– Ej vid graviditet/amning
Gaidos et al Exp Rev Clin Immun
2016
Julsgaard et al Gut 2017
Sheridan et al JCC 2017
Julsgaard et al APT 2018
Lahat et al JCC 2018
Moens et al APT 2020
Flanagan et al APT 2020
Shitrit et al Am J Gastro 2019
Wils et al APT 2021
Mahadevan et al Gastroenterology
2021

Deepak et al GCNAm 2017
Venturin et al BMC Gastro 2017
Rowan et al JCC 2018
Cortes et al Clin Pharm Ther 2017
Gisbert et al Drugs 2020
Wils et al APT 2021
Mitrova et al Ther Adv Gastro 2021
Mahadevan et al Gastroenterology 2021

Clowse et al Drug Saf 2016
Mahadevan et al IBD 2018
The Medical Letter table 2018
Mahadevan, U. Adv in IBD 2021
Gisbert et al Drugs 2020



• 2 grav, 1 para

• Debut vänstersidig Crohnkolit för ett år sedan.

• För åtta månader sedan perianal abscess – 2 setoner
(trådar) inlagda.

• Koloskopi för sex månader sedan med inflammation upp 
till transversum. Väldränerat perianalt. MR utan 
tunntarmsengagemang. 

• Adalimumab sc (anti-TNF) insatt för fyra månader sedan.

Lisa -94



• Fortsatta frekventa blodiga diarréer och kraftig inflammation i kolon.

• Prednisolonkur 30mg med nedtrappning 5mg per vecka. Även ökat 

dosen adalimumab till en sc injektion varje vecka.

• Pat upptäcker nu att hon är gravid vecka 9 under hösten.
– Vill fullfölja graviditeten.

• Calpro fortsätter att stiga till 2350 (högt!). 15 blodiga tarmtömningar/dygn.

• CRP 24, Albumin 32, Hb 127



• Läggs in för avlastande loopileostomi i graviditetsvecka 13.

• Innohepprofylax.

• Långdraget postoperativt förlopp med omväxlande höga flöden 
och kräkningar.

• MR – lätt vidgade tunntarmar, ingen paralys. 

– Ökat imodium (SIC!) och satt in Kodein.

• Utskrivs i rel gott skick. 

• Prednisolonbehandlingen

trappas ut helt. 

• Adalimumab varannan vecka. 

• Innohep seponeras.



• Efter tre veckor återkommer pat med 15-25 blodtillblandade 
små avföringar dygnet runt från den urkopplade kolon. 
Buksmärtor. Trängningar. Gravid vecka 16.

• Hb 101, CRP 13, Albumin 24

• Inläggning. Återinsätts på prednisolon och Innohep.

• Koloskopi från rektum samt från stomin visar på misstanke 
urkopplingskolit.

• Installering näringslösning via kateter in i stomin 3 ggr/vecka. 
Skrivs ut.



• Lite förbättring. Pat får Monofer 1000mg (v 17).

• MDT-konferens: Kvinnokliniken ej närvarande. 

• Pat är nu i v19 - Tre alternativ diskuteras:

1. Kolektomi akut 

• Inflammatorisk aktivitet i buken just nu innebär en ökad risk för prematurbörd. I så fall 
en öppen kirurgi.

2. Avvakta till efter vecka 27 

• Kolektomi med tanke på att man i så fall om detta provocerar förlossning, kan rädda 
barnet. 

3. Att försöka gå till åtminstone till v 34 eller ev till v 37 med nuvarande regim. 

• Dock bedöms att medicinsk behandling i nuläget troligen inte kommer att innebära en 
mindre inflammatorisk aktivitet med tanke på att hon varken svarat optimalt på 
kortikosteroider eller anti-TNF, trots pågående behandling. Entyvio och Stelera anses 
inte vara indicerat i nuläget. 



• Hb 108, CRP 37, Alb 24.

• Fortsatta blodiga avföringar 10-15 ggr/dygn.

• Pat läggs in i v 21. Ytterligare en MDT-konferens – nu med kollegor från 
Kvinnokliniken närvarande:

– Man förordar enhälligt snar kolektomi.

• Permission i väntan på snar elektiv öppen kolektomi. Op efter en halv vecka. Då 
är Hb 78, CRP 39, Alb 22. Fullt med blod i kolon. 

– Preop abdominellt ultraljud för viabilitetskontroll

– Tractocileinf perop (högdos) och postop (lågdos). Avslutas postop dag 1. 

– Postop abdominellt ultraljud för viabilitetskontroll

• Postoperativt mår pat väl. 

• Skrivs ut v 23 i graviditeten.



• Inkommer efter en vecka (v 24+0). 

• Perianal abscess som tömmer sig spontant. Kraftig lokal smärta. 
Hb 107, CRP 66, Alb 28.

• Tömmer abscess på operation.

• Förlossningssätt?



Chaparro M et al; ECCO CONFER taskforce. Surgery Due to Inflammatory Bowel Disease During
Pregnancy: Mothers and Offspring Outcomes From an Ecco Confer Multicentre Case Series (Scar Study). 
J Crohns Colitis. 2022 Apr 4:jjac050. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjac050. Epub ahead of print. PMID: 
35380641.



Vilka IBD-patienter ska till Spec-MVC

• Viktigt etablera ett samarbete mellan gastro och obstetrik 
med upparbetade kommunikationsvägar

• Gemensam bedömning + följs via Spec-MVC, vid:

– Aktiv sjukdom

– Biologisk behandling

– Symtomatisk perianal sjukdom

– Genomgången eller planerad 

rekonstruktiv kirurgi 

(bäckenreservoar eller IRA)

– Tidigare multipel bukkirurgi 



Att också tänka på…

• Endoskopi och rtg vid behov

– Om möjligt u-ljud och MR, undvik gadolinum
1:a trimestern

• Aktiv IBD hos gravid som läggs in

– trombosprofylax

• IBD (aktiv sjukdom eller ej) 

– ger ett poäng i SFOGs

risktabell för trombosprofylax



Förlossningssätt

• Vaginal förlossning

– förstahandsval

• Elektivt sectio

– Obstetrisk indikation

– Perianal Crohns sjukdom

– Svår proktit

– Vissa patienter med bäckenreservoir eller IRA pga risk för 
sfinkterskada



• Individuell bedömning 

– Samarbete Obstetrik - Gastro

• Ökad risk för sfinkterskada vid

– stort barn (>4 kg), hög ålder (>35 år), förstföderska, 
instrumentell förlossning, förlängt utdrivningsskede

• Mediolateral episiotomi minskar risken för sfinkterskada

van Bavel et al BJOG 2020 Jul;127(8):951-956

Förlossningssätt



• Störst risk för graviditeten – aktiv sjukdom, inte medicinerna

• Samma indikationer för IBD-kirurgi som för icke-gravid

• Om möjligt inte sluta med pågående behandling under 
graviditeten 

• Liknande läkemedelsrekommendationer vid amning som 
graviditet (enstaka undantag).

• Metotrexat och tofacitinib - kontraindicerat vid graviditet och 
amning

• IBD - riskfaktor för trombos

• Vaginal förlossning är oftast att föredra men det finns situationer 
där man bör välja kejsarsnitt (aktiv proktit, IRA, IPAA)

Sammanfattning




