








RETTS Obstetrik



Obstetriskt triage

Traditionellt utgjorts av turordning

➢ risk att missa svårt sjuka patienter

➢ inte optimalt utnyttjande av resurser

Obstetriska triagemodeller

➢ inte anpassade till svenska förhållanden

➢ använder vitalparametrar i varierande grad



Obstetriskt triage

Förändrad fysiologi        andra gränser för vitalparametrar

Andra sjukdomar (och ”vanliga” sjukdomar)

”Rädsla för den gravida patienten”



Fysiologi

• Graviditet påverkar i princip alla organsystem

• 0.6 – 0.8 L /min till placentan

• Fram till ca v 12 ligger uterus tämligen väl skyddad i bäckenet

Gravida kan kompensera relativt länge



10 fall =  0,8/100000
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18 ESS:er

Om det finns en ESS för gravida används den, 
annars används ordinarie ESS för symtomet
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Värkarbete

Sammandragningar (utan vattenavgång)

Vid buksmärta utan misstanke om graviditet se ESS 

6

Vid vattenavgång, se ESS 202

Röda symptom

Regelbundna, smärtsamma sammandragningar < v 34+0 med 

fosterdelar i vaginalöppningen

Orange symptom

Regelbundna, smärtsamma sammandragningar < v 34+0, < 5 min 

intervall

Gula symptom

Oregelbundna, smärtsamma sammandragningar < v 34+0

Gröna symptom

Oregelbundna, icke smärtsamma sammandragningar < v34+0

Smärtsamma sammandragningar > v 34+0

Blåa symptom

Oregelbundna, icke-smärtsamma sammandragningar > v 34+0

RETTS processåtgärder

 Avlyssna fosterljud

 U-sticka och CTG

 U-sticka och CTG

 CTG + vaginal undersökning utefter klinisk 

situation

 Rådgivning - ej i behov av akutsjukvård

RETTS faktaruta

Sammandragningar är en vanlig sökorsak hos gravida. Alla kvinnor har sammandragningar i 

varierande grad under graviditeten då livmodern ”tränar” inför förlossningen. De kommer då ofta 

oregelbundet och försvinner i samband med vila.

Sammandragningarna kan förvärras i samband med fysisk aktivitet, stress och kan ibland även 

vara ett symtom på UVI.

Ibland blir sammandragningarna mer regelbundna och smärtsamma och de kallas då förvärkar. 

Om dessa påverkar livmodertappen kan de medföra risk för förtidig förlossning.

Man skall vara observant på om kvinnan upplever att livmodern är spänd och ömmande/gör ont 

utan uppehåll, detta kan vara ett tecken på ablatio/avlossning av moderkakan.

Avlyssna fosterljud istället för CTG om kvinnan är < v 24+0.
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Hyperemisis

Illamående hos gravid

Kräkning hos gravid

Diarré hos gravid

Röda symptom

Orange symptom

Frekventa kräkningar > 2 ggr senaste 4 tim med samtidigt 

insulinbehandlad diabetes

Ileusstatus

Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna

Immunosupprimerad patient

Upprepade medvetandeförluster

Gula symptom

Frekventa kräkningar > 2 ggr senaste 4 tim

Viktnedgång

Dehydreringstecken

En medvetandeförlust SÄTT TIDSGRÄNS

Gröna symptom

Anamnes på frekventa kräkningar

Blåa symptom

RETTS processåtgärder

 u-sticka, Hb Na, K, Mg, Cl, fosfat, Krea, b-gl, 

blodgas

 u-sticka, Hb Na, K, Mg, Cl, fosfat, Krea

 u -sticka

RETTS faktaruta

Hyperemesis gravidarum drabbar upp till 1 % av de gravida och innebär graviditetsillamående 

och kräkningar som leder till dehydrering med elektrolytrubbningar. Hos få kvinnor fortsätter detta 

efter graviditetsvecka 20. Hyperemesis kan kräva sjukhusvård.

Det är viktigt att utesluta andra medicinska/psykologiska orsaker till symtomen tex 

gastrointestinala el infektiösa orsaker såsom pyelonefrit, gastrit, kolecystit, hepatit, appendicit, 

pankreatit, neurologiska orsaker såsom migrän och metabola orsaker såsom hyperkalcemi, 

Addisons sjukdom el tyreotoxikos. Psykologiska orsaker är tex olika typer av ätstörningar.

Gravida kvinnor med diabetes kan utveckla ketoacidos vid b-glucosnivåer kring 9-13. Detta är ett 

mycket allvarligt tillstånd och skall handläggas i samråd mellan medicinläkare och obstetriker.
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Fetal indikation/minskade fosterrörelser

Avvikande fosterljud

Förberedande åtgärder

CTG

Röda symptom

Inga fosterrörelser, preterminalt eller patologiskt CTG

Navelsträngsprolaps

Fosterljud hittas inte

Orange symptom

Inga fosterrörelser och avvikande CTG

Gula symptom

Gröna symptom

Minskade / inga fosterrörelser med normalt CTG samt 

interkurrent sjukdom / riskfaktorer under graviditet

Blåa symptom

Minskade / inga fosterrörelser med normalt CTG

RETTS processåtgärder

 PVK, koagulationsprover, blodgruppering + bastest. 

Vid IUFD – ge Rh-profylax om indicerat

RETTS faktaruta

Samtliga patienter i denna grupp kontrolleras med CTG inför bedömning med Triage. Denna 

algoritm syftar till att kontrollera fostret.

Begreppet fosterrörelser innefattar såväl sparkar och större bålrörelser som mindre, fladdriga eller 

svepande rörelser hos fostret. Minskade fosterrörelser definieras som kvinnans egen uppfattning 

av att fosterrörelserna är tydligt minskade jämfört med vad hon känt tidigare. En tydlig minskning 

eller plötslig förändring av rörelsemönstret skall betraktas som ett kliniskt varningstecken. I ca 50 

% av graviditeterna som slutar i IUFD (intrauterin fosterdöd) har kvinnorna nedsatt fosteraktivitet 

dessförinnan. Av alla kvinnor som söker för minskade fosterrörelser har 84% normala graviditeter, 

13-15% är IUGR (intrauterin tillväxthämning)/SGA (small for gestational age), och 1,4-3,2% 

drabbas av IUFD.

Hypertoni, preeklampsi, obesitas, hög/låg maternell ålder, diabetes, rökning, drog

/alkoholmissbruk, tidigare IUFD samt att söka för minskade fosterrörelser mer än en gång under 

graviditeten utgör riskfaktorer för IUFD.

Avvikande fosterljud utgörs av arytmier som oftast beror på en omognad i fosterhjärtats 

retledningssystem. SVES är relativt vanligt och vanligtvis godartat. Även taky- och bradyarytmier 

ses, dessa är något oftare allvarliga och föranleder åtgärder.
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Hypertoni hos gravid/nyförlöst inom 7 dagar

Preeklampsi misstänkt / känd

Röda symptom

Eklampsi / kramp

Konfusion

Systoliskt BT >180

Diastoliskt BT > 120

Orange symptom

Systoliskt BT > 160

Diastoliskt BT > 110

BT > 140/90 samt kräkningar

Gula symptom

BT > 140/90

Gröna symptom

BT <140/95 med PE symtom

Blåa symptom

RETTS processåtgärder

 2 st PVK, utökade toxprover + p-glucos, EKG, 

CTG

 Enkla toxprover + u-sticka, CTG

 Enkla toxprover + u-sticka, CTG

 Enkla toxprover + u-sticka, CTG

RETTS faktaruta

Hypertoni - högt blodtryck - kan debutera under graviditeten (efter v 20) och kallas då 

graviditetshypertoni. Kvinnan kan också vara diagnostiserad innan hon blir gravid och har då en 

essentiell hypertoni.

Av kvinnor som får graviditetshypertoni före graviditetsvecka 37 kommer cirka 40 % att utveckla 

preeklampsi. Riskfaktorer för att utveckla preeklampsi är ålder > 40 år, diabetes, högt BMI, 

hereditet, tidigare preeklampsi, njursjukdom.

Preeklampsi innebär hypertoni i kombination med signifikant proteinuri och är alltid en allvarlig 

komplikation under graviditet. Tillståndet kan debutera innan, under och inom en vecka efter 

förlossning. Kliniska symtom är huvudvärk, epigastriesmärta, smärta under vä arcus och 

synpåverkan. Hyperreflexi och fotklonus ses i allvarliga fall. Symtomen kan initialt vara diskreta 

men tillståndet kan snabbt utvecklas till svår preeklampsi och eklampsi. Eklampsi innebär 

genrella kramper och medvetandeförlust. För att förebygga eklampsi ges Magnesium som 

bolusdos och efterföljande infusion.

Tag alltid kontakt med obstetriker vid misstänkt preeklampsi.
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• ESS 201 – Värkarbete/Sammandragningar (utan vattenavgång) 

• ESS 202 – Misstänkt vattenavgång

• ESS 204 – Andningsbesvär/Dyspné/Hyperventilation hos gravid

• ESS 205 – Bröstsmärta hos gravid

• ESS 206 – Buk/flank/rygg smärta hos gravid

• ESS 208 – Hyperemesis, illamående/kräkning hos gravid

• ESS 209 – Kramper/Epilepsi hos gravid

• ESS 211 – Yrsel/Balanssvårigheter hos gravid 

• ESS 212 – Neurologiskt bortfall/misstanke om stroke hos gravid 
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• ESS 215 – Svullnad i extremitet hos gravid

• ESS 219 – Huvudvärk hos gravid

• ESS 221 – Vaginal blödning hos gravid

• ESS 222 – Postpartumblödning (inom 12 veckor)

• ESS 223 – Amningsproblem/besvär från bröstkörtlar

• ESS 224 – Fetal indikation/Minskade fosterrörelser/Avvikande fosterljud

• ESS 231 – Trauma mot gravid buk

• ESS 247 – Feber/Infektion UNS hos gravid och postpartum

• ESS 253 – Hypertoni hos gravid/nyförlöst inom 7 dagar, Preeklampsi
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Akutjournal
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Vid sjuk gravid prioriteras mor före barn!

A  B  C  D  E

Ring obstetrikern
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Akutmottagningen för gravida och nyförlösta

Planerad mottagning med akuta 
patienter insprängda i verksamheten

Akutmottagning med strukturerat 
omhändertagande av våra patienter

➢ Alla patienter skall få rätt vård, i rätt tid, av rätt kompetens och på rätt 
vårdnivå, utan onödig väntetid.

➢ Öka patientsäkerheten

➢ Förbättra strukturen i vården

➢ Minska mödradödligheten och mödrasjukligheten
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• Upplevd arbetsbelastning har minskat

• Bättre teamarbete kring patienten

• Minskad andel patientklagomål

• 92 % av patienterna är nöjda med sitt besök
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