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Förord 
Under graviditet utvecklar 8 % av alla gravida någon form av blodtrycksstegring; 3–7 % 
utvecklar preeklampsi. Preeklampsi manifesterar sig kliniskt efter graviditetsvecka 20 och är 
globalt en av de vanligaste orsakerna till perinatal och maternell morbiditet och mortalitet. 
Preeklampsi bidrar till cirka 15% av för tidiga förlossningar. Svår preeklampsi/eklampsi är en av 
de vanligaste orsakerna till mödramortalitet, ca 1 dödsfall per 100 000 kvinnor som föder barn i 
Sverige. Globalt sett dör ca 76 000 kvinnor per år i preeklampsi. 
 
Studier visar att man kan förebygga preeklampsi hos gravida med hög risk att insjukna och samt 
att förebygga eventuell tillväxthämning hos fostret genom att behandla den gravida med låg dos 
acetylsalicylsyra från tidig graviditet.  Den här riktlinjen berör denna möjlighet till profylaktisk 
behandling av gravida för att minska risken för insjuknande i preeklampsi.  
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Sammanfattning 
För att förebygga insjuknande i preeklampsi bör gravida med högrisk och gravida med flera 
måttliga riskfaktorer att få tillståndet erbjudas behandling med profylax i form av 
Acetylsalicylsyra 75 mg till natten.  

Epidemiologi 
Under graviditet utvecklar 8 % av alla gravida någon form av blodtrycksstegring; 3-7 % 
utvecklar preeklampsi. Preeklampsi är en av de största bidragande faktorerna till maternell 
dödlighet och sjuklighet.  

Prevention – förebyggande insatser 
Preeklampsi är associerat med intrauterin tillväxthämning (IUGR) och förtidsbörd vilka båda är 
kopplade till ökad dödlighet och sjuklighet hos foster och nyfödda barn. 
  
Flera studier har visat att en låg-moderat dos av acetylsalicylsyra kan förebygga preeklampsi och 
intrauterin tillväxthämning hos dem med hög risk. Det är därför av värde att hitta gravida med 
hög risk och rekommendera dem ASA.  
Flera studier visar att effekten är störst om ASA tas till natten. Behandlingen bör (utom vid 
antifosfolipidsyndrom, APLS) avslutas vid 36 v. 

Identifiering av risk  
Det är i flera studier identifierat kliniska riskfaktorer av olika valör som listas nedan. Det har 
också hittats enskilda biokemiska och fysikaliska markörer som kan ingå i olika algoritmer för att 
beräkna risk.  
 
Handläggning på barnmorskemottagningarna (BMM) baseras på kliniska riskfaktorer som kan 
identifieras av barnmorskan redan vid inskrivningsbesöket och ligga till grund för 
rekommendation om ASA-profylax under graviditet.  

Handläggning- Högrisk för att utveckla Preeklampsi 
 
• Autoimmun sjukdom såsom SLE (RR 7,8) 
• APLS (antifosfolipidsyndrom) (RR10) 
• Tidigare preeklampsi eller eklampsi (RR 7) 
• Tidigare graviditetshypertoni med någon av nedanstående:  

1. debut eller förlossning före graviditetsvecka 34+0 
2. IUGR  
3. ablatio 
4. IUFD 

• Diabetes typ 1 eller 2 före graviditeten (RR 3,5) 
• Flerbörd (RR 2,9) 
• Kronisk njursjukdom (RR 10) 
• Kronisk hypertoni (RR 5) 
• Äggdonation (RR 6) 
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Gravida med en eller flera av ovanstående högriskfaktorer: 
 

1. förskrivs Acetylsalicylsyra (ASA) 75 mg till kvällen från graviditetsvecka 10-12+0 till 
och med 36+0. Senare insättning, upp till graviditetsvecka 20, kan ha effekt. 
 

2. remitteras av barnmorskan på BMM till Specialistmödrahälsovården på respektive 
förlossningssjukhus för planering av graviditeten.  

 
Gravida med antifosfolipidsyndrom (APLS) bör starta med ASA redan före planerad graviditet 
eller så tidigt som möjligt och fortsätta till 12 veckor postpartum.  
Bokas för tidig läkarkontakt och individuell bedömning, dosen ASA 75 mg och samtidig LMWH 
profylax enligt riktlinje för trombosprofylax.  

Måttliga riskfaktorer för att utveckla Preeklampsi 

För gravida som har 3 eller fler måttliga riskfaktorer (listade nedan) bör man överväga profylax 
med ASA. Förfrågan läggs till läkare för bedömning. 

• Förstagradshereditet för preeklampsi (RR 2,9) 
• Nullipara (RR 2,9) 
• BMI>30 (RR 2,5) 
• Ålder>40 år (RR 2) 
• Graviditetsintervall>10 år 
• sBT>130 mmHg eller dBT >80 mmHg vid inskrivning 
• Afrikansk etnicitet 
• Verifierad obstruktiv sömnapné 
• ”White coat hypertension” (Upprepade hypertoni vid blodtryck tagna på sjukhus men normalt 

blodtryck registrerade i hemmet). 
• Tidigare graviditetshypertoni med debut efter 34 graviditetsveckor utan komplikationer 

 

Förskrivning av läkare på BMM  
Förskrivning sker av ordinarie läkare på BMM som så kallad ”sittrondspatient” vid ordinarie 
mottagning. Läkaren skriver recept efter kontroll att inga kontraindikationer förekommer. 
Barnmorskan är ansvarig för att läkemedlet förs in på MHV2 samt hänvisar till 
patientinformation, se bilaga 1. Telefonkontakt med läkare kan ordnas vid behov.  
 
I de fall den gravida av annan anledning ska träffa läkare under första trimestern görs 
receptförskrivning då och läkaren för in detta på MHV 2 under besöket. 
 
Gravida med någon av följande kontraindikationer förskrivs ej ASA. 
• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller hjälpämne 
• allergi mot NSAID 
• Hemofili 
• Trombocytopeni eller känd trombocytdysfunktion 
• Aktivt ulcus 
• Levercirrhos 
• Svår hjärtsvikt 
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Uppföljning 
Insättande av ASA påverkar inte i sig huruvida patienten kan följa basprogram eller särskild 
vårdriktlinje. Man kan vid tidigare mild och sent debuterande PE utan komplikationer följa 
basprogram. Likaså kan man ha mer än en måttlig riskfaktor och därför rekommenderas ASA 
men inte behöva kontrolleras extra. 
 
Patienter med högrisk för att insjukna i PE remitteras till Spec-MVC för att planera graviditeten 
med t ex tillväxtultraljud och ateria uterina score.  

Eventuellt avsluta behandling 
Behandlingen syftar till att förebygga insjuknande i PE. Om kvinnan diagnostiseras med PE 
under graviditeten skall ASA sättas ut oavsett graviditetslängd. 
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Bilaga 1   

Patientinformation – Till dig som är gravid och ordinerats Trombyl 
 
Du är gravid och har ordinerats Trombyl (acetylsalicylsyra) 75 mg till natten som förebyggande 
behandling, för att minska risken att du ska få havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och risken att 
barnet i magen ska bli tillväxthämmat. 
 
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är en sjukdom som drabbar 2–8% av gravida kvinnor i världen. 
Havandeskapsförgiftning kan göra så att den blivande/nyblivna mamman blir sjuk, men kan också göra så 
att fostret inte växer som det ska i magen. Det kallas intrauterin tillväxthämning. Om den gravida eller 
fostret blir sjukt kan det innebära att barnet föds för tidigt.  
 
Flera studier har visat att en låg dos av acetylsalicylsyra kan förebygga havandeskapsförgiftning och 
intrauterin tillväxthämning hos dem med hög risk. 
 
Flera studier visar att effekten är störst om läkemedlet tas till natten, dvs när du går och lägger dig.  
Du ska ta läkemedlet tills du är graviditetsvecka 36 (utom i enstaka fall med särskilt hög risk då särskild 
ordination ges).   
 
Du har blivit ordinerad 75 mg Trombyl till natten för att du har någon av dessa starka riskfaktorer: 
 

Du har antifosfolipidsyndrom 
Du har SLE 
Du har en kronisk njursjukdom 
Du har tidigare haft havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck under graviditet 
Du är gravid med hjälp av äggdonation 
Du har högt blodtryck sedan tidigare 
Du har diabetes typ 1 eller 2 sedan tidigare 
Du har tidigare väntat ett tillväxthämmat barn (IUGR) eller fött ett barn som var litet för tiden (SGA) 
Du väntar tvillingar eller trillingar 

 
Eller för att du har minst tre av följande måttliga riskfaktorer: 
 

Du är förstföderska 
Du har en förstagradssläkting som har haft havandeskapsförgiftning 
Du har ett BMI på 30 eller mera 
Du är över 40 år 
Det var över 10 år sedan du fick barn senast 
Du hade ett blodtryck över 130 mmHg i övertryck eller 80 mmHg i undertryck vid inskrivning hos 
barnmorskan 
Du har afrikanskt ursprung 
Du har obstruktiv sömnapné, andningsuppehåll när du sover 
Du får högt blodtryck på sjukhus, men normalt vid mätning hemma 
Du har haft högt blodtryck under graviditet tidigare, men det kom först efter graviditetsvecka 34 

 
Om du har frågor kring medicinen eller varför du ska ta den kan du vända dig till din barnmorska, men det 
är viktigt att du inte väntar med att börja.  
 
Behandlingen måste starta tidigt i graviditeten för att ha bästa effekt. 
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