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• SLE 

• Antifosfolipidsyndrom (APS)

• Neonatal lupus- Kongenitalt hjärtblock

• Reumatoid artrit

• Vaskuliter

• Antireumatisk behandling under graviditet

Agenda



Systemisk Lupus Erytematosus (SLE)
• Kvinnor 90 %

• Medelålder vid diagnos Sthlm 34 år 

• Rörelseapparaten (artriter)

• Hud och slemhinnor (fjärilsexantem)

• Blod (penier, hemolys)

• Serositer (pleurit, perikardit)

• Njurar (nefrit)

• Neuro-SLE

• Lungor (alveolit)

• Anti-nukleära antikroppar ANA hos > 97%

• Anti-dsDNA

• Fosfolipidantikoppar (aPL) 



Prekonceptionell rådgivning!
Checklista inför planering av SLE graviditet:

Ej aktiv sjukdom?

Tidigare trombos?

Njurfunktion?

Blodtryck?

Säkra mediciner?

Plaquenil?

Steroider/blodsocker?

Fosfolipidantikroppar?

SSA/SSB antikroppar?

Komplementnivåer/aktivitetsmarkörer?
EULAR recommendations pregnancy SLE/APS Ann. Rheum. Dis. 2016



Avråda från graviditet?

• Pulmonell arteriell hypertension (PAP>50mmHg) eller symptomatisk
• Svår kardiovaskulär sjukdom (EF<40%)
• Svår restriktiv lungsjukdom (Forced vital capacity <50% eller <1l)
• Kronisk njurinsufficiens CKD stadium 4-5 (krea >220-250, GFR <30)
• Svår tidig (<v 28) PE eller HELLP trots behandling med ASA och LMWH

• Okontrollerad hypertoni
• Svårt skov ffa med nefrit inom 6 månader
• Trombos nyligen, särskild om stroke inom 6 månader
• CNS engagemang  

Vänta med graviditet om:



Alla SLE patienter som tolererar 
hydroxyklorokin ska ha det under graviditeten

Koh et al HCQ in SLE pregnancies, Lupus 2015 

HCQ 
minskar risken för
SLE skov under 
graviditet! 



Ny studie avseende hydroxyklorokin (HCQ) och missbildningar

Databasstudie 2003-15

2045 med HCQ

54,8
missbildningar

/1000 

3198 utan HCQ

35,3
missbildningar

/1000 

Exponering 3 mån
prekonceptionellt
+ första trimester

OR 1,26 (1,04-1,54)

>400mg 
OR 1,33 (1.08-1,65)

<400 mg 
OR 0.95 (0.60-1,50)

Huybrechts et al Am J Obstetr & Gynecology



Prospektiv studie i Hopkins Lupus cohort
166 graviditeter, varav 16 % förlorade fostret/barnet

Riskfaktorer i första trimester   

Proteinuri: OR 2.1 (0,5-5,8)

Antifosfolipid syndrom: OR 3,4 (1,1-10,5)

Trombocytopeni: OR 4,4 (1,4-13,4)

Hypertension: OR 2,4 (1,1-8,5)

Clowse et.al Obstetrics & Gynecology 2006



SLE påverkar graviditet

Viktigaste prediktorer för dålig graviditetsutfall är positivitet för 
lupus antikoagulans och hög sjukdomsaktivitet innan graviditet

Missfall 22%

IUFD 5,6%

IUGR 11-29%

PE 8-20%

Förtidsbörd 30-39%



Graviditetens inverkan på SLE >>> Skov

• ca 13-65%

• Skovfrekvens mest påverkad av sjukdomsaktivitet innan
graviditet och förändring av medicineringen innan/under
graviditet

• Karaktär av skov liknar skov innan graviditet

• Kan komma under hela graviditeten men något oftare under
tredje trimestern



SLE nefrit (30-40%)
Risker under graviditet 

Nefrit skov 

Nefros, ödem etc.. 

Förlust av njurfunktion 

(25-30%-övergående försämring, 5-10% permanent) 

Hypertoni

Preeklampsi

Missfall

Tillväxthämning

Prematur förlossning



Första läkarbesök Spec-MVC

• Tidig datering (v 11-13)

• Kontrollera att relevanta prover är tagna

• Kontrollera medicinerna

• Sätt in ASA 75 mg/d (till v 36, om nefrit/APS hela graviditet)

• Trombosprofylax ges på samma indikationer som  
vanligt

• Förlopp av tidigare graviditeter?



Labprover vid (tidig) SLE-graviditet

• SR före, CRP under graviditet

• Ds-DNA-Ak

• Komplement (C3 C4 C3d C1q)

• Grad av albuminuri

• Kreatinin

• Urinsediment

• SSA/Ro-Ak, SSB/La-Ak

• Kardiolipin-Ak, ß2GPI-Ak

• Lupus antikoagulans (LAC)



Graviditetsövervakning - SLE

• Blodtryck och u-sticka varje månad till v 24, varannan

vecka till v 32, varje vecka från v 32

• Riktat ultraljud om högdos steroidbehandling (>15mg/d)

• Kontroll blodprover var 4:e-6:e vecka

• Om SSA/SSB-ak, övervakning av foster v 16 - 24

• Tillväxtultraljud och flöde från v 24 (där även

notch aa uterinae) var 4:e vecka



Hur behandlar man SLE under graviditeten? 

1. Låg-medelhög sjukdomsaktivitet:

✓Hydroxyklorokin (Plaquenil) – ”Lugnar immunsystemet”
Levy et al. Lupus 2001 

✓LdASA till alla med risk för preeklampsi, speciellt om nefrit och aPL/LAC +

✓Perorala steroider (<15 mg Prednisolon)

Park-Wyllie et al. Teratology 2000

✓Azathioprin, Cyklosporin A, Takrolimus

2. Allvarliga skov:
✓Höga doser perorala steroider (obs: tillväxthämning)

✓Intravenöst immunoglobulin (IVIG), plasmaferes

EULAR points/anti-rheumatic drugs during pregnancy Götestam Skorpen et al.  Ann Rheum Dis 2016
EULAR recommendations pregnancy SLE/APS  Ann Rheum Dis 2016



Förlossning och BB-tid

• Eftersträva spontan vaginal förlossning i fullgången tid

• Skärpt observans på blödning och blodtryck

• Ej tidig hemgång

• Om SSA/SSB-ak informera Neo med tanke på neonatal lupus

• Remiss till reumatolog vid hemgång



Fallbeskrivning: Kvinna 27 år

• SLE 2006 på bas av penier, hudutslag (fjärilsexanthem) och
artrit. ANA+. 2008 även lupusnefrit (WHO klass III)

• Behandlad med Plaquenil + lågdossteroider men ”mådde 
sedan så bra att allt sattes ut”.

• Nu gravid i vecka 10. Mår utmärkt

1. Vill du ta några prover och i så fall vilka?

2. Skall vi behandla i detta läge och i så fall med vad?



Kvinna 27 år
• Graviditeten framskrider bra. Plaquenil och Trombyl 75 mg

• Vecka 36:

Urinsticka albumin 1+ (ca 150 mg/dygn) erytrocyter 1+.

Blodtryck 120/65

• Vecka 38:

Lab: Albuminutsöndring 3.5 g/dygn. I övrig u.a. 

Blodtryck 145/90. Mår subjektivt väl.

->Induktion. Sectio p.g.a värksvaghet och stigande laktat.

AS 9/10. 2.3 kg (SGA).

Blodtryck på BB 130/70 – 150/95. Hem utan mediciner.



Kvinna 27 år

Tre veckor postpartum ringer patient reumatologen:

• Tilltagande ansikts- och bensvullnad sedan några dagar

• Blodtryck 150/90, albuminutsöndring 13 g/dygn

• U-sediment 21-50 erytrocyter, korniga cylindrar

• Anti dsDNA titer positiv

Läggs in =>

• Njurbiopsi: Uttalad och aktiv SLE-nefritbild

• Insättes Sendoxan samt Prednisolon högdos



Aktivering av renal SLE vs. Pre-eklampsi

Renal SLE Pre-eklampsi

C3, C4 ↓ -

Anti-C1q titer ↑ Negativ

Anti-dsDNA titer ↑ Negativ eller oförändrat

Trombocyter (↓) eller normal ↓

Lever transaminaser - ↑

S-urat - ↑

Proteinuri Kvarstår efter förlossning Minskar efter förlossning

Urinsediment Aktivt Inaktivt

Hypertension Närsomhelst Oftast > graviditetsvecka 20

Dessutom vid lupusnefrit
-ofta andra SLE symptom
-svarar på Steroider



2006 klassifikationskriterier för APS
”Sidney kriterierna”

• Lab fynd:
• Pos  antikardiolipin-ak (aCL)

IgG eller IgM
• Pos anti2Glykoprotein1 (a2GPI)

IgG eller IgM
Medium/hög titer eller > 40 GPL enheter 

• Pos Lupus antikoagulans (LA)

• 2 pos test 12 veckor mellan
”Persisterande positivitet”

Miyakis et al J Thrombosis and Heaemostasis, 4: 295-306

1 Klinik + 1 Lab = APS

Kliniska  symtom:

• Trombos

• Arteriell, venös, små kärl

• Graviditetskomplikationer 

• 1 sent missfall (>v10)

• 3 tidiga missfall (<v10)

• Prematur förlossning <v34

• Preeklampsi

• Placentainsufficiens 



SLE & Fosfolipidantkroppar (aPL) 

30- 40 % av SLE patienter har aPL

12% ”trippelpositiva” i KS kohorten 

30 % av aPL pos SLE patienter utvecklar sekundärt APS 

(proppar och/eller grav komplikationer) 

Icke kriterie manifestationer: hjärtklaffsförändringar, 

tombocytopeni, neurologiska symtom

Organ skada och ökad mortalitet 

Följer ej den kliniska SLE aktiviteten



Graviditetskomplikationer vid antifosfolipidantikroppar (aPL)

• Missfall (särskilt sent)

• Fosterdöd (IUFD)

• Preeklampsi, HELLP

• Tillväxthämning (IUGR)

• För tidig förlossning

• Trombos hos mamman



Antal Något
primärt
outcome

Neonata
l död

Fetal 
död

SGA Prematur
förlossning

Pre-
eklampsi

SLE+/aPL+ 60 37% 2% 13% 18% 20% 17%

SLE+/aPL- 338 16% 1% 2% 8% 7% 7%

SLE-/aPL+ 105 26% 0% 11% 10% 13% 12%

SLE-/aPL-
kontroller

204 3% 0% 1% 3% 1% 2%

PROMISSE studien
SLE eller aPL+  gravida <12 veckor följs prospektivt varje månad 

Jane Salmon ACR 2013

Faktorer associerade med komplikationer
LA eller aCL >40E (p<0.0001)

SLEPDAI >4 (p=0.02), sjukdomsaktivitet

Höga uratvärden (p=0.01)



Risk faktorer Graviditetskomplikationer  vid APS

Retrospektivt
57/410 APS graviditeter med komplikationer
”Case-control design” dvs 57 graviditeter utan komplikationer som jämförelse
Riskfaktorer:

SLE;  OR 6,0 (1,7-20,8)
Både tidigare trombos och grav komplikation; OR 12,1 (1,3-115,3)
Trippel positivitet;  OR 4,1 (1,1-16,7)

”Single positivity had good prognosis”

Ruffati et al Rheumatology 2011;50:1684-1689



Riskbedömning aPL utifrån antikroppsprofil 

Låg risk 
• ”Singel positivitet” ev fluktuerande av aCL eller aβ2GPI i 

låg/medel titer

Hög risk
• Trippelpositivitet (aCL + aβ2GPI +LA)
• Positiv Lupus antikoagulans 
• Isolerat höga titrar av aCL

Derksen et.al Arthritis&rheumatism 2004: 
50:1028-39



Riskbedömning utifrån anamnes

Hög risk

• Många missfall, särskilt sena missfall
• Tidigare graviditetskomplikationer; Preeklampsi, 
• IUGR, för tidig förlossning….   
• SLE
• Tidigare trombos



APS – behandlingsförslag

• Trombotisk APS:

– På warfarin: ASA, och byte till behandlingsdos LMWH vid pos grav-test
Om tid trombos och warfarin utsatt, individuell bedömning beroende på tidigare 
symtom och aPL profil 

• Obstetrisk APS:

– ASA vid pos grav-test, normaldosprofylax LMWH

– Vid tid misslyckad grav med ovan behandling:

ASA och tillägg behandlingsdos LMWH preconceptionellt, och/eller  tillägg 
hydroxyklorokin och/eller lågdos prednisolon i 1:a trimestern

• aPL-ak utan trombos eller grav-komplikationer:

– överväg ASA om hög risk aPL profil eller annan trombosrisk

Tektonidou et al EULAR recommendations APS management, Annals of the Rheum Dis  2019; 0:1-9



Efter forlossningen

Fortsätt med LMWH + ASA 8 -12 veckor
eller återinsätt Waran
OK under amning med:

• LMWH
• ASA
• Waran
• Hydroxyklorokin
• Prednisolon
• Azathioprin/Ciklosporin/Takrolimus



Fallbeskrivning: Kvinna 28 år

• Tidigare frisk, frånsett migrän och ångestproblematik

• Gravid vecka 19. Inga tidigare missfall

• 23/12- 2015 kraftiga magsmärtor, läggs in. CRP 65, Lätt förhöjda ASAT/ALAT/ALP.
Misstanke gallsten/infektion, sätts in på Claforan. Spontan regress. Skrivs ut.

• Åter in akut 26/12 ASAT/ ALAT cirka 15 +TPK 32. BT 160/90

Vad kan detta vara ?

Misstänkt HELLP och pat läggs in.



Kvinna 28 år

• Försämrad med stigande blodtryck 200/110, plockig, konfusion samt
fortsatta buksmärtor

• CT buk 30/12: små nekroser / blödningar i leverparenkymet. ”Kan stämma med
HELLP”. Avvikande kontrastuppladdning i placenta

• Reumatologkonsult 30/12: Hudutslag ansikte, thorax

• Immunologi:
Positiv ANA, anti-dsDNA titer 100
Positivt IgG för kardiolipin och B2 glykoprotein. >160E
Lupusantikoagulans i hög kvot  1,9



Kvinna 28 år

• Misstänkt uppseglande katastrofalt APS (CAPS)

Behandling

• Medicinsk abort

• Initalt heparindropp därefter Fragmin i behandlingsdos

• Plasmaferes 4 behandlingar

• PAD: Tillväxthämmat foster, inga missbildningar Färska

mikrotromboser ses i chorionplattans kärl



Katastrofalt APS (CAPS)

Kriterier

1. Snabbt påkommen multiorgansvikt (> 3organ)

2. Histopatologi med småkärlstromboser

3. APS–prover positiva, ofta höga titrar

• TPK↓, levertransar↑, hemolys (liknar HELLP)

• Ofta utlösande faktor primärt infektion, men även
trauma, operation, eller graviditet/ missfall /förlossning.



Behandling CAPS

• Kombinationsterapi 

• IVA, behandla underliggande trigger

• Antikoagulantia

• Steroider (dos efter kliniska symtom) 

• Plasmaferes, Immunoglobuliner

• Immunosupression (om samtidigt SLE-skov)

Dålig prognos:
30-50 % maternell dödlighet 

50 % foster/barnadödlighet..



Hur går det efter en obstetrisk APS manifestation?

1592 kvinnor följdes under 10 år
3 spontana aborter < v 10v
1 abort /fetal död >10v 

1. Peristerande aPL positiva, beh med ASA, N=517
2. “Genetisk trombofili”, Faktor V eller Faktor II mutationer, N= 279
3. Trombofili negativa, N =796

aPL postiva: sena missfall, inflammatorisk systemsjukdom

Prospektivt HR för aPL positiva jfr trombofili neg:
DVT  1,9 (1,5-2,3)
PE  1,9 (1.3-2,9)
TIA/Stroke  1.9 (1.2-2.9) 

Gris et al Blood. 2012;119:2624-2632



Risk för venös trombos efter “pure obstetric APS manifestation”

Gris et al Blood. 2012;119:2624-2632



Pojke 3 dagar gammal

• Kvinna med ledgångsreumatism (RA)

• Normal förlossning

• Nyfödd pojke utvecklar utslag över hela
kroppen, leverpåverkan och TPK peni

Vad har hänt?



Neonatal lupus

• Överförda SSA/SSB-antikroppar från modern
• Typiska hudutslag
• Cytopenier
• Leverpåverkan
• Läker ut på ca 6 månader när ak bryts ner



Antikroppar mot SSA (Ro) och SSB (La)

• Ffa Sjögrens syndrom: SSA ak ≈75 %

• SLE: SSA ≈ 40 %, SSB ≈ 20 %

• RA: SSA ≈5 %

• De flesta mammor som får barn med komplikationer till 

SSA/SSB antikroppar är tidigare friska (87%)

• SSA/SSB-ak kan leda till neonatal lupus

• Ffa SSA Ro 52-ak kan leda till fetalt kongenitalt 

hjärtblock

Ro 60 = 60 kDaRo 52 = 52 kDa

p200 = aminosyror 200-239



Kongenitalt hjärtblock

• I 1-2 % hos pat med positiva ak

• 15-20 % om syskon haft hjärtblock

• Utvecklas under v 18-26

• 87 % friska, 13 % ”autoimmuna mödrar”

• Övervakas med hjärtfrekvens, ev fetalt hjärteko

• Regelbunden eko-doppler us om tidigare barn med AV-block 

• Förlängd PR intervall, kan gå direkt till AV-block grad 3

• Osäkert om behandling hjälper

• Mortalitet (barn) 10-30 %, ofta behov permanent pacemaker

• 10% utvecklar kardiomyopati



Behandling

• Immunoglobulin: 0 effekt

• Fluorinerade steroider: Dexametason/Betametason- motverkar progress
till komplett hjärtblock, evidens?

Pike JI, et al. Circulation 2011

• Hydroxyklorokin-profylax: risk ↓ Odds Ratio = 0.2 (signifikant)
Tunks RD et al. Am J Obstet Gynecol 2013, Izmirly PM et al.  Circulation 2012



RA – Reumatoid Artrit

• Polyartrit ffa i små leder

• Systemisk inflammation (CRP, SR)

• Debut 40-60 år ( + insjuknandepuckel postpartum)

• Ca 70 % har antikroppar, reumatoid faktor eller anti-CCP



RA och graviditet

• Planering

• Optimera medicinering

• 50 % förbättras

• 20-25 % går i remission

• 15-20 % fortsatt aktiv  sjukdom

• Ej ökad risk för kongenitala missbildningar



Prognos vid RA graviditet

Rf /CCP positiva mödrar förbättras oftare
Ökad sjukdomsaktivitet → sämre graviditetsutfall
Ökad risk för: 
• IUGR
• För tidigt född
• Preeklampsi

de Man et al. PARA study Arthritis & Rheumatism 2008

Norgaard et al. Journal of Internal Medicine 2010

Graviditetsutfall generellt:
• Intrauterin tillväxthämning Relativ risk (RR) 2.2

• För tidig födsel RR 2.2

• Pre-eklampsi RR 1.4-2.2



RA och graviditet

60-90% försämras post partum



Systemisk skleros

Planera
Undvik graviditet vid tidig progredierande diffus SSc
Vaksamhet på 

• Njurar
• Hjärta 
• Lungor
• PAH



Systemisk skleros
äldre vid sjds debut, mindre studerat 

Begränsad SSc Diffus SSc

Antal graviditeter 41 50

Missfall % 14,6 14

För tidigt födda % 22 28

Levande barn % 84 77

Steen et.a.,l Obstet Gynecol 1999

Italien IMPRESSE study, multicenter,  109 SSc graviditeter
• 26 % För tidigt födda (jfr 12 %)
• 6 % IUGR (jfr 1%)
• Låg födelsevikt 5 % (jfr 1%)
• Kortison assoc. med för tidig förlossning ( OR 3.6 95% CI 1.1-11.8)

Taraborelli A&R 2012



Graviditet hos kvinnor med vaskulit

Få studier och osäkra siffror!

Granulomatös polyangit (GPA)
• För tidig födsel vanligt särskilt vid aktiv sjd (35%)
• Undvik graviditet vid aktiv sjukdom, svårt att behandla

Bechets sjukdom
• Ökad frekvens komplikationer 26%
• Ökad frekvens missfall

Gatto et al Autoimmune Rev 2012



Takayasu’s arterit

• Graviditetsprognos  beror på utbredning

• Vanligen ej försämring av sjukdomen 

• Preeklampsi vanligt 43 %

• Vaksamhet på BT som kan vara svårt att övervaka

• Överväg kejsarsnitt pga BT stegring vid förlossning 

• 85 % levande födda barn  (20 % IUGR)

• Avråd graviditet vid aortaklaffsengagemeng

• eller aorta aneurysm



Fallbeskrivning: Kvinna 29 år

• Takayashus arterit sedan 2011

• Provat flera antireumatika/biologiska

• Juli 2016 utsättning IL-6 blockad pga graviditetsönskan. 

Prednisolon fortsätter 10 mg/dag

• Juni 2017 klinisk och PET-CT verifierad aortit/skov. Ökad dos

prednisolon till 30 mg/dag

• Juli 2018 gravid vecka 37

• Söker gynakuten med buksmärtor



Kvinna 29 år

• CT buk:Typ B aortadissektion

• Akut snitt

• Ett knappt dygn senare: Aortaruptur, akut operation med stent.



Hur behandla de som behöver det?



”Förbjudna mediciner”
Cyklofosfamid
Methotrexat
Mycofenolatmofetil
Lefluomid
Abatacept
Tociluzimab
Belumimab
Ustekinumab
Sekukinumab
Sariliumab
Ixcekizumab
Aprelimast
Baracitinib
Tofacitinib
Ubatacitinib



”Tillåtna mediciner”

Plaquenil

Azathioprin

Cyklosporin

Steroider: Minsta möjliga dos

Tacrolimus

IvIg

LMWH

Kolkicin

Certulizumab pegol

Adalimumab Trimester 1+2

Etanerept Trimester 1+2 

Infliximab Trimester 1+2 



Antireumatika under graviditet
Rekommendation

Hydroxyklorokin/
Plaquenil

Enstaka fallrapport ototoxicitet vid höga doser

Sätt inte ut Plaquenil hos gravida SLE patienter!
Amning: Ja

Salazopyrin

Imurel/Azatioprin

Förenligt med graviditet

Vid Salazopyrin: Folsyra 2-5 mg/d under hela 

graviditeten

Amning: Ja

Methotrexate Kontraindicerat. Kända CNS och skelettmissbildningar.
Absolut risk ca 5 %

Avsluta behandlingen ≥ 3 mån innan planerad

graviditet

Folsyra 2-5 mg/d genom hela graviditeten

Amning: Nej



TNF-a hämmare och graviditet

Svensk rekommendation:

• Vid måttlig/hög sjukdomsaktivitet fortsätt behandling men avsluta före
graviditetsvecka 30, gäller ej 
Certolizumab pegol som kan fortsättas

• 1:a och 2:a  trimestern: Certolizumab pegol (Cimzia), Adalimumab (Humira), 
Golimumab (Simponi), Infliximab (Remicade), Etanercept (Enbrel) är OK 

• 3:e trimestern:  Certolizumab

• Vid stark klinisk indikation kan fortsatt behandling med övriga TNF-a hämmare 
övervägas genom hela graviditet.

• Undvik levande vaccin till barnet första 7(12) levnadsmånaderna



Rituximab (anti-Cd 20) (MabThera)

• Avsluta behandling 6 månader innan planerad graviditet. 

• Humandata begränsade, inga signaler om teratogena risker. 

• Vid stark medicinsk indikation kan dock fortsatt behandling övervägas under 
första trimestern.

• Transport av antikroppar (IgG1) över placenta äger rum framför allt under 3:e 
trimestern.

• B-cellsdepletion hos barnet finns rapporterad.77



Läkemedelsbehandling under graviditet

Svensk Reumatologisk förenings (SRFs) riktlinjer

http://www.svenskreumatologi.se

Även länkad på SFOGs hemsida under rad/riktlinjer

Översiktsartiklar:
Östensen M et al State of the art: Reproduction and pregnancy in 
rheumatic diseases.  Autoimmunity Rev 14(2015) 376-86

Götestam Skorpen et al. EULAR points/anti-rheumatic drugs during

pregnancy Ann Rheum Dis 2016;75, 795-810

Tektonidou et al EULAR recommendations APS management, Annals of

the Rheum Dis  2019; 0:1-9

http://www.svenskreumatologi.se/


Ammning

Säkra mediciner (% av moderns dos som går över i mjölken)

Plaquenil (0,35 %)
Prednisolon (0,025%), Betmetason, Dexametason
NSAID (<10 %) – Ge ej Cox-2 hämmare 
Waran
Kolkicin
Sulfasalazin
Certolizumab pegol
Etanercept
Golimumab
Infliximab

Azathioprin /Ciklosporin/Takrolimus (1%) –
Diskutera med läkae , Begränsade långsiktiga data



Sammanfattning

• Familjebildning realistiskt för majoriteten med kronisk inflammatorisk sjukdom

• Viktigt med lågaktiv sjukdom inför/under graviditet

• Gör en plan tillsammans med reumatologen (specialisten), även kring amning

• Observans postpartum

• Alla kan inte kunna allt -Samarbeta!



Multiprofessionella Specialist MVC konferenser

Ca 1 gång var 5-6 vecka på Nya Karolinska Sjukhuset

Kontakperson: Maria Sennström, spec MVC, NKS 



REUGRA

Nationellt sammarbete mellan obstetriker och reumatologer, där det finns en 
representant vardera från varje universitetssjukhus

Möte 1x om året

Ansökan om att bli en ARG inom SFOG pågår

Rekommendationer om handläggning av SLE kommer snart läggas upp på
SFOGs hemsida

Arbete ang rekommendationer för APS under graviditet pågår



Tack!
Frågor?

Tack Karin Hellgren och Elisabet Svenungsson för bidrag med bilder !!!


