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Graviditetsklåda kan orsaka 
fostrets död. därför krävs kun-
skap, tydliga rutiner och 
skyndsam handläggning hos 
såväl sjukvårdsrådgivningen 
som primär- och mödravården 
samt laboratoriemedicin. 
(Soc  9.3.1-37194) 

En kvinna som drabbades av 
svår klåda i slutet av gravidite-
ten kontaktade sjukvårdsråd-
givningen som i sin tur hänvi-
sade till vårdcentralen, där hon 
fick en tid på förmiddagen näs-
ta dag. 

Provtagningen på vårdcen-
tralen fördröjdes i två dygn ef-
tersom ingen informerat kvin-
nan om att hon måste vara fas-
tande inför provtagning av 
gallsyror. 

Fyra dagar senare satte för-

lossningen igång men vid an-
komsten till sjukhuset konsta-
terades att barnet hade dött i 
livmodern.

när provsvaret om gallsyror 
efterforskades såg man att 
dessa var patologiskt förhöjda. 
En anmälan till Socialstyrelsen 
enligt lex Maria gjordes. Vård-
givaren konstaterar att gällan-
de rutiner för graviditetsklåda 
inte följts i fallet. Dessa fanns 
tillgängliga på vårdcentralens 
intranät under rubriken »Hepa-
tos«. Vårdgivaren konstaterar 
också att kompetensen runt 
tillståndet och dess allvarlig-
het är bristande. Analysruti-
nerna för gallsyror var bristfäl-
liga då de skickas långt bort 
och analyserna endast görs ett 
par gånger i veckan. I det aktu-

ella fallet var heller inte provet 
märkt »akut«, varför det pato-
logiska svaret skickades med 
vanlig papperspost till kvin-
nans mödravårdscentral.

Socialstyrelsen anser att det 
är omöjligt att säga att en an-
nan handläggning hade för-
hindrat den tragiska utgången, 
men anser att patientens li-
dande och risken för fosterdöd 
hade kunnat minskas om prov-
svaret kommit tidigare, och 
patienten därmed hade remit-
teras till specialistmödravård 
för behandling och övervak-
ning.

Socialstyrelsen skriver att om 
sjukvårdsrådgivningen hade 
informerat patienten om att 
hon borde vara fastande inför 
läkarbesöket/provtagningen 

och om distriktsläkaren hade 
känt till gällande rutiner vid 
graviditetsklåda så skulle en 
fullständig provtagning kunnat 
ske snabbare.

Socialstyrelsen anser att ruti-
nerna för graviditetsklåda bör 
kompletteras med information 
om vilka risker som föreligger 
för fostret om mamman har för-
höjda värden av gallsyror. So-
cialstyrelsen anser också att 
en tidsangivelse om möjligt 
bör finnas för hur snabb hand-
läggningen måste vara innan 
patienten remitteras till spe-
cialistmödravård. n

patientsäkerhet/ärenden

Graviditetsklåda kräver snabb handläggning
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