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Primär hemostas

§ Trombocyter

§ Von Willebrand faktor
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Sekundär hemostas

§ Faktorer och inhibitorer

§ Interaktion med 
trombocyter
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Fibrinolys

§ Reglering
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Graviditet är ett naturligt hyperkoagulabelt 
tillstånd
§ Virchows triad

à Hyperkoagulabilitet p.g.a.
inhibitorer sjunker, faktorer 
stiger och fibrinolys hämmas

à Stas p.g.a. växande uterus
à Närvaro av andra riskfaktorer 

(immobilisering, trombofili,    
ärftlighet osv)
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Uptodate
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Vilka koagulationsförändringar har störst 
klinisk signifikans?

§ Faktor VIII och von Willebrand faktor stiger (supranormala 
nivåer under tredje trimester)

§ Protein S sjunker (att tänka på vid trombofiliutredning)

§ Faktor VII och fibrinogen stiger

§ D-dimer stiger (och försvårar trombosdiagnostiken)

§ Antitrombin?

§ Minst 8-12 veckor postpartum tills koagulationen är återställd
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Remiss till Koagulationsmottagningen

§ ”Jenny är en 32-årig kvinna, grav I, f.n. gravv 18. Hon har lätt att 
få blåmärke och har besvär med rikliga menstruationer. Hon är 
nu orolig inför förlossningen och undrar om hennes besvär kan 
bero på en blödningssjukdom. Tacksam för kallelse och 
utredning.”

§ Vad är sannolikheten att dessa besvär är signifikanta och 
sekundära till en blödningssjukdom?

§ Anamnes och labbprover
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§ Bild trombocyter
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! Reset  ISTH-SSC Bleeding Assessment Tool ()

SCORE  0

 SCORE

SYMPTOMS (up to the
time of diagnosis)

 0  1  2  3  4

Epistaxis

Cutaneous

Bleeding from minor
wounds

Oral cavity

GI bleeding

Hematuria

Tooth extraction

Surgery

Menorrhagia

Post-partum
hemorrhage

Muscle hematomas

Hemarthrosis

CNS bleeding   

Other bleedings^

§ §

No/trivial - > 5/year
or
- more than 10
minutes

Consultation only* Packing or cauterization or
antifibrinolytic

Blood transfusion or replacement
therapy (use of hemostatic blood
components and rFVIIa) or
desmopressin

No/trivial For bruises 5 or
more (> 1cm) in
exposed areas

Consultation only* Extensive Spontaneous hematoma requiring
blood transfusion

No/trivial - > 5/year
or
- more than 10
minutes

Consultation only* Surgical hemostasis Blood transfusion, replacement
therapy, or desmopressin

No/trivial Present Consultation only* Surgical hemostasis or
antifibrinolytic

Blood transfusion, replacement
therapy or desmopressin

No/trivial Present (not
associated with
ulcer, portal
hypertension,
hemorrhoids,
angiodysplasia)

Consultation only* Surgical hemostasis,
antifibrinolytic

Blood transfusion, replacement
therapy or desmopressin

No/trivial Present
(macroscopic)

Consultation only* Surgical hemostasis, iron
therapy

Blood transfusion, replacement
therapy or desmopressin

No/trivial or
none done

Reported in ≤25%
of all procedures, no
intervention**

Reported in ≥25% of
all procedures, no
intervention**

Resuturing or packing Blood transfusion, replacement
therapy or desmopressin

No/trivial or
none done

Reported in ≤25%
of all procedures, no
intervention**

Reported in ≥25% of
all procedures, no
intervention**

Surgical hemostasis or
antifibrinolytic

Blood transfusion, replacement
therapy or desmopressin

No/trivial Consultation only*
or
- Changing pads
more frequently
than every 2 hours
or
- Clot and flooding
or
- PBAC score>100#

- Time off
work/school > 2/year
or
- Requiring
antifibrinolytics or
hormonal or iron
therapy

- Requiring combined
treatment with antifibrinolytics
and hormonal therapy
or
- Present since menarche and
> 12 months

- Acute menorrhagia requiring hospital
admission and emergency treatment
or
- Requiring blood transfusion,
Replacement therapy, Desmopressin,
or
- Requiring dilatation & curretage or
endometrial ablation or hysterectomy)

No/trivial or no
deliveries

Consultation only*
or
- Use of syntocin
or
- Lochia > 6 weeks

- Iron therapy
or
- Antifibrinolytics

- Requiring blood transfusion,
replacement therapy,
desmopressin
or
- Requiring examination under
anaesthesia and/or the use of
uterin balloon/package to
tamponade the uterus

- Any procedure requiring critical care
or surgical intervention (e.g.
hysterectomy, internal iliac artery
legation, uterine artery embolization,
uterine brace sutures)

Never Post trauma, no
therapy

Spontaneous, no
therapy

Spontaneous or traumatic,
requiring desmopressin or
replacement therapy

Spontaneous or traumatic, requiring
surgical intervention or blood
transfusion

Never Post trauma, no
therapy

Spontaneous, no
therapy

Spontaneous or traumatic,
requiring desmopressin or
replacement therapy

Spontaneous or traumatic, requiring
surgical intervention or blood
transfusion

Never Subdural, any intervention Intracerebral, any intervention

No/trivial Present Consultation only* Surgical hemostasis,
antifibrinolytics

Blood transfusion or replacement
therapy or desmopressin
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SCORE  0

In addition to the guidance offered by the table, it is mandatory to refer to the text for more detailed instructions.

 Distinction between 0 and 1 is of critical importance. Score 1 means that the symptom is judged as present in the patient’s history by the interviewer but does not qualify for a
score 2 or more

* Consultation only: the patient sought medical evaluation and was either referred to a specialist or offered detailed laboratory investigation

** Example: 1 extraction/surgery resulting in bleeding (100%): the score to be assigned is 2; 2 extractions/surgeries, 1 resulting in bleeding (50%): the score to be assigned is 2; 3
extractions/surgeries, 1 resulting in bleeding (33%): the score to be assigned is 2; 4 extractions/surgeries, 1 resulting in bleeding (25%): the score to be assigned is 1

# If already available at the time of collection

^ Include: umbilical stump bleeding, cephalohematoma, cheek hematoma caused by sucking during breast/bottle feeding, conjunctival hemorrhage or excessive bleeding
following circumcision or venipuncture. Their presence in infancy requires detailed investigation independently from the overall score

Normal range is <4 in adult males, <6 in adult females and <3 in children (3). 

1. ISTH/SSC bleeding assessment tool: a standardized questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding disorders.
Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T, Arnold DM, Coller B, James P, Neunert C, Lillicrap D; ISTH/SSC joint VWF and Perinatal/Pediatric Hemostasis Subcommittees Working
Group.
J Thromb Haemost. 2010 Sep;8(9):2063-5

2. SUPPLEMENTARY MATERIAL TO THE OFFICIAL COMMUNICATION OF THE SSC (LAST REVISION: 19 JULY 2011)
isth-ssc_bleeding_assessment.pdf (https://c.ymcdn.com/sites/www.isth.org/resource/resmgr/ssc/isth-ssc_bleeding_assessment.pdf)

3. Normal range of bleeding scores for the ISTH-BAT: adult and pediatric data from the merging project.
Elbatarny M, Mollah S, Grabell J, Bae S, Deforest M, Tuttle A, Hopman W, Clark DS, Mauer AC, Bowman M, Riddel J, Christopherson PA, Montgomery RR; Zimmerman
Program Investigators, Rand ML, Coller B, James PD. Haemophilia. 2014 Nov;20(6):831-5. doi: 10.1111/hae.12503. Epub 2014 Sep 6.

§
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Hur går utredningen till?

§ Anamnes

§ Screening (PV): PK-INR, APTT, fibrinogen

§ Ytterligare provtagning utifrån anamnes

§ Oftast: trombocytfunktionsutredning och von Willebrand faktor 
(kvinnor)
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Alternativt 1

§ Anamnes
à Rikliga menstruationer sedan menarke (järnsubstitution, tranexamsyra)
à Spontana blåmärke upp till mandarinstora, fr.a. armar och ben
à Bilaterala näsblödningar som har behandlats med diatermi
à Behöver ”byta plåster” vid mindre sår
à Tagit bort ett födelsemärke vid 15 åå, minns inte om hon blödde mycket
à Mor och yngre syster har också problem med rikliga menstruationer, 

inte utretts tidigare. Osäkert om modern blödde mycket vid 
förlossningarna.

§ ISTH BAT score: 8



3 maj 2022Roza Chaireti 12

Utredning och diagnos

§ PK-INR, APTT, fibrinogen, von Willebrand faktor u.a.

§ Blödningstid förlängd (650 s, ref<480 s)

§ PFA-100 visar förlängd ADP closure time

§ Således: trombocytfunktionsdefekt



Trombocytfunktionsdefekter

§ Vanliga

§ Varierade svårighetsgrad, oftast mild-måttlig

§ Oftast normal trombocytantal

§ Förvärvade är mycket vanligasre än ärftliga

§ Drabbar både kön

§ Kan bero på flera defekter, oftast behövs det inte detaljerad 
analys (påverkar inte handläggningen)
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Förlossningsplan

§ Behandling med tranexamsyra påbörjas vid värkstart alt. 
administreras inför planerat snitt

§ Tranexamsyra fortsätter var 8:e timme, behandlingslängd oftast 
7-10 dagar

§ Octostim kan administreras efter att barnet har avnavlats
à Octostim, inkl. Octostimtest används inte under graviditet (risk för 

stroke hos barn)
§ Beredskap för trombocyttransfusion 

à Enbart vid större blödning
§ Ryggbedövning är kontraindicerat vid svår trombocytdefekt 

(SFAI 2019)
à Hur bedöms dock blödningsrisken?



Handläggning inför/vid förlossning

§ Förlossningssätt avgörs utifrån obstetrisk indikation

§ Narkoskonsultation

§ Rekommenderad handläggning av barn bör dokumenteras och 
barnläkare bör informeras

§ Förlossning på sjukhus med erfarenhet och som kan hantera 
eventuella komplikationer
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Är det säkert att det handlar enbart om 
trombocytdefekt?
§ Faktornivåerna och trombocytfunktionen påverkas av 

graviditeten

§ Utredningen oftast upprepas efter att patienten har slutat amma 
för att säkerställa att diagnosen stämmer

§ Främst milda defekter kan ”maskeras” under graviditeten
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Alternativt 2

§ Anamnes
à Rikliga menstruationer sedan menarke (järnsubstitution, 

tranexamsyra)
à Spontana blåmärke upp till mandarinstora, fr.a. armar och benen
à Bilaterala näsblödningar som har behandlats med diatermi
à Behöver ”byta plåster” vid mindre sår
à Tagit bort ett födelsemärke vid 15 åå, minns inte om hon blödde 

mycket
à Mor och yngre syster har också problem med rikliga 

menstruationer, inte utretts tidigare. Osäkert om modern blödde 
mycket vid förlossningarna.

§ ISTH BAT score: 8
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Utredning och diagnos

§ PK-INR, APTT, fibrinogen u.a.

§ Von Willebrand antigen, VWF:ag 0,28 kIE/L (0.6-1.6 kIE/L) och
von Willebrand aktivitet, VWF:akt 0,23 kIE/L (0.5-1.9 kIE/L) -
kvot akt/ag 0,8

§ Faktor VIII u.a.

§ Blodgrupp A Rh(+)
à Betydelse?

§ Von Willebrand sjukdom typ 1
3 maj 2022Roza Chaireti 18



Von Willebrand sjukdom

§ Prevalens: 0.6-1.3%, men enbart 1:10,000 har symtom som 
kräver behandling

§ Autosomal dominant

§ Kvantitativ defekt (vWD typ 1), kvalitativa (vWD typ 2A, 2B, 2N, 
2M), kombinerad defekt (vWD typ 3, svåraste form)

§ Varierade fenotyp
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Diagnos von Willebrand sjukdom under 
graviditet
§ Von Willebrand faktor stiger under graviditeten

§ Nya prover tas postpartum (minst 12 veckor efter, oftast efter att 
patienten har slutat amma)

§ Släktutredning initieras

§ In vivo test med faktorkoncentrat görs oftast

§ Nya prover tas gravv 32
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Förlossningsplan

§ Behandling med tranexamsyra påbörjas vid värkstart alt. 
administreras inför planerat snitt

§ Tranexamsyra fortsätter var 8:e timme, behandlingslängd oftast 
7-10 dagar

§ Faktorkoncentrat administreras vid subnormal faktornivå
§ Octostim kan administreras efter att barnet har avnavlats vid 

större blödning och om faktorkoncentrat inte kan ges/finns
§ Ryggbedövning kan ges om vWF>0.5 kIE/L gravv 32 (SFAI 

2019)
à Katetern måste avlägsnas inom 2 timmar (6 timmar enligt 

internationella riktlinjer)
à Vissa avråder från EDA för patienter med typ 2 eller 3 oavsett nivå 

(mht kvalitativa defekter)

3 maj 2022Roza Chaireti 21



Alternativt 3
§ Anamnes

à Rikliga menstruationer sedan menarke (järnsubstitution, 
tranexamsyra)

à Spontana blåmärke upp till mandarinstora, fr.a. armar och benen
à Bilaterala näsblödningar som har behandlats med diatermi
à Tagit bort ett födelsemärke vid 15 åå, minns inte om hon blödde 

mycket
à Mor och syster har också rikliga menstruationer. Patientens 

morbror och morfar har problem med hematom efter provokation, 
epistaxis och även blött efter invasiva ingrepp. Ingen diagnos.

§ ISTH BAT score: 7
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Utredning och diagnos

§ PK-INR, fibrinogen, von Willebrand faktor u.a. APTT 32 s (20-30 s)
à APTT skulle också kunna vara normal

§ Faktor VIII 0,38 kIEL/L (0.5-1.8 kIE/L)

§ Bärare för hemofili A

§ In vivo test görs oftast

§ Nytt prov tas gravv 32 och postpartum
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Hemofili A och B

§ Brist på faktor VIII (A) eller IX (B)

§ X-länkad; kvinnor är oftast bärare

§ HA: 1:5,000 och HB: 1:30,000 (pojkar)

§ Varierade svårighetsgrad som avgörs främst av faktornivån
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Förlossningsplan

§ Behandling med tranexamsyra påbörjas vid värkstart alt. 
administreras inför planerat snitt

§ Tranexamsyra fortsätter var 8:e timme, behandlingslängd oftast 
7-10 dagar

§ Faktorkoncentrat administreras vid subnormal faktornivå
§ Octostim kan administreras efter att barnet har avnavlats vid 

större blödning och om faktorkoncentrat inte har getts/finns
§ Ryggbedövning kan ges om FVIII>0.5 kIE/L gravv 32(SFAI 

2019)
à Katetern måste avlägsnas inom 2 timmar
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Skillnad mellan hemofili A och B?

§ Vid flera fall behöver bärare av hemofili A med lätt sänkt nivå 
ingen faktorkoncentrat vid förlossning
à Factor VIII stiger under graviditet (akutfasprotein)

§ Samma handläggning vid bärarskap av hemofili B, men:
à Octostim fungerar inte (stimulerar frisättning av von Willebrand 

faktor och faktor VIII från endotelet)
à Dessa kvinnor behöver oftast koncentrat (faktor IX är relativt stabil)
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Alternativt 4

§ Anamnes
à Rikliga menstruationer sedan menarke (järnsubstitution, 

tranexamsyra)
à Spontana blåmärke upp till mandarinstora, fr.a. armar och benen
à Bilaterala näsblödningar som har behandlats med diatermi
à Behöver ”byta plåster” vid mindre sår
à Tandköttblödningar vid tandborstning, ingen inflammation
à Tagit bort ett födelsemärke vid 15 åå, blödde under flera dagar då 

(ej kirurgisk åtgärd)
à Mor och yngre syster har också problem med rikliga 

menstruationer, inte utretts tidigare. Modern blödde mycket vid 
förlossningarna.

§ ISTH BAT score: 10
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Utredning och diagnos

§ Klart avvikande blödningsscore och anamnes

§ PK-INR, APTT, fibrinogen, blödningstid, von Willebrand faktor, 
faktor VIII, faktor IX, faktor XI, PFA-100 u.a. Ingen misstanke om 
Ehlers-Danlos.
à Faktor II, V, VII, X, XIII u.a. 

§ Diagnos?
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Förlossningsplan

§ Behandling med tranexamsyra påbörjas vid värkstart alt. 
administreras inför planerat snitt

§ Tranexamsyra fortsätter var 8:e timme, behandlingslängd oftast 
7-10 dagar

§ Faktorkoncentrat? Trombocyter? Plasma? Octostim? PCC?

§ Ok med EDA?
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Diagnos?

§ Vissa patienter får aldrig en specifik diagnos trots uppenbar 
avvikande blödningsanamnes

§ Klinisk bedömning

§ Väldigt svårt att bedöma blödningsrisken, fr.a. hos patienter som 
inte har opererats/utsatts för trauma/fött barn förut

§ Risksituationer bör undvikas
à EDA?
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Alternativt 5

§ Anamnes
à Rikliga menstruationer sedan menarke (järnsubstitution, 

tranexamsyra)
à Blåmärke upp till 1-krona stora, ej spontana, fr.a. armar och benen
à Ingen tidigare operation eller tandextraktion
à Ingen ärftlighet

§ ISTH BAT score: 3
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Utredning och diagnos

§ Normal blödningscore

§ Screeningprover (PK, APTT, fibrinogen) u.a.

§ Ej aktuellt med ytterligare provtagning

§ Viss osäkerhet kan föreligga med tanke på att patienten har inte 
opererats/fött barn tidigare 

§ Dock kan ingen rekommendation om speciell handläggning ges
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Hur blir det med barnet?

§ Flertal blödningssjukdomar är ärftliga med varierade 
ärftlighetsmönster

§ Hemofili A och B: X-kromosom länkade

§ Von Wilebrand sjukdom och trombocytdefekter: autosomala

§ Genetisk rådgivning 
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Handläggning av det nyfödda barnet 

§ Hemofili är X-länkad: icke-invasiv könsdiagnostik kan erbjudas
à Flicka: 50% risk att vara bärare (oftast samma faktornivå) som 

modern
à Pojke: 50% risk för hemofili

§ Förlossningssätt avgörs fortfarande av obstetrisk indikation men 
planering kan krävas – inga data från RCT
à Snitt vid sätesläge
à Frikostigt med snitt vid lång/komplicerad förlossning
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Handläggning av det nyfödda barnet 

§ Instrumental förlossning (skapelelektroder, sugklocka osv) bör 
undvikas
à De flesta ICH hos nyfödda med hemofili är kopplade till 

instrumental förlossning
à Men ställning tas utifrån indikation

§ Administrering av vitamin K im och provtagning från hälen bör 
göras av erfaren personal – lokala hemostatiska åtgärder 

§ Faktorkoncentrat ges inte rutinmässigt vid frånvaro av blödning
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Provtagning av det nyfödda barnet 

§ Trombocytdefektutredning görs oftast senare

§ Väldigt få data kring provtagning av nyfödda barnet med risk för 
von Willbrand sjukdom, men oftast prov från navelsträngen
à Obs, referensintervall!

§ Provtagning för faktor VIII och IX från navelsträngen föredras
à Obs, referensintervall!
à Mild hemofili A kan missas
à Nyfödda barnet har lägre FIX jämfört med äldre barn
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Sammanfattning

§ Noggrann blödningsanamnes är avgörande och styr 
handläggningen

§ Blödningar under graviditeten förekommer inte ofta, 
riskmomentet är främst förlossningen

§ Blödningsutredning under graviditet kan ofta vara inkonklusiv
och behöva upprepas 
à Men förlossningsplan kan göras ändå
à Dock kan alla frågor kring blödningsrisken inkl. vid EDA inte alltid 

besvaras
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Sammanfattning

§ I dessa fall kan det vara fördelaktigt med koagulationsskiftet mot 
hyperkoagulabilitet
à Men trombosrisken föreligger ändå

§ Dessa kvinnor kräver handläggning av multidisciplinärt team 
(inkl. barnläkare-neonatolog) och förlossning på sjukhus där 
kompetens att hantera komplikationer finns
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FRÅGOR?

roza.chaireti@ki.se
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