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Revideringar i denna version  

Ändringar är markerade med gult.  

Tilläggsbehandling med TENS är struket. 

 

Syfte  

Att beskriva handläggning och behandling av patienter med hyperemesis. Övergång från 
inneliggande vård till poliklinisering på avdelning 68/67. 
 

Vilka berörs  

Patient, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor.   
 

Bakgrund och definition  

Ca 80 % av alla gravida upplever illamående och kräkningar vilket vanligen börjar mellan 
graviditetsvecka 4 och 9 med mest symtom mellan graviditetsvecka 7 och 12. Hos de flesta försvinner 
symtomen vid 12-16 graviditetsveckor och mycket få har fortsatta symtom efter 20 graviditetsveckor.  
Hyperemesis gravidarum drabbar upp till 1 % av de gravida och innebär graviditetsillamående och 
kräkningar som leder till dehydrering med elektrolytrubbningar. Definitionsmässigt tar man ofta med 
en viktnedgång på 5 % jämfört med den pregravida vikten. Hyperemesis kan kräva sjukhusvård.  
 
Det är viktigt att utesluta andra medicinska/psykologiska orsaker till symtomen t.ex. gastrointestinala 
eller infektiösa orsaker såsom pyelonefrit, gastrit, kolecystit, hepatit, appendicit, pankreatit, 
neurologiska orsaker såsom migrän och metabola orsaker såsom hyperkalcemi, Addisons sjukdom 
eller tyreotoxikos. Psykologiska orsaker är olika typer av ätstörningar. Differentialdiagnostiskt finns 
även graviditetsrelaterade tillstånd såsom mola.  
 
Etiologin är oklar men tros bero på ökade nivåer av S-hCG och östrogen vilket påverkar övre GI-
kanalen med ökad sekretion och minskad motilitet samt sköldkörtelhormonpåverkan.  
 
Malnutrition och vitaminbrist kan leda till anemi och perifera neuropatier samt ovanliga men allvarliga 
komplikationer som Wernicke encefalopati och central pontin myeolys. Upprepade kräkningar kan ge 
upphov till esofagusskada och Mallory-Weiss blödning.  
 

Handläggning/åtgärder  
 

På akuten:  
 

• Prover: U-ketoner  

• Vikt inkl. pregravid vikt (tas även om patienten inte läggs in för att få ett utgångsvärde om 
patienten behöver återkomma)  

• Om ketonuri, sätt dropp (NaCl) före läkarbedömning. Om läkarbedömning dröjer, ta kontakt med 
läkare för ställningstagande till Neurobion och glukosdropp. Ska ej ges utan läkarordination.  

• Läkarbedömning inklusive ultraljud (Flerbörd? Mola?)  

• Anamnes inkl. psykosocialt status  

• Vid inläggning: Hb, Na, K, Cl, Mg, Fosfat, Krea (skickas akut)  

 

På avdelning vid förstagångsinläggning  
 

• Skrivs in som slutenvård. Planeras stanna en natt (eller tills patienten är rehydrerad), därefter 
polikliniserad vård på avd. 68, Sahlgrenska sjukhuset. Poliklinisk vård på avd. 67 på helger 
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• U-ketoner varje dag tills normalisering, samt vid varje nytt vårdtillfälle (öppen retur). Obs svaret 
styr ej behovet av fortsatt vård, det avgörs av hur patienten mår  

• Prover: Hb, Na, K, Cl, Mg, Fosfat, Krea dagligen tills normalisering. Rådfråga läkare om 
avvikelse  

• TSH dagen efter inläggning om det inte tagits på MVC under aktuell graviditet 

• Vätskelista  

• Urinmätning tills urindproduktion >1000ml/dygn 

• Melior, utför riskbedömning undernäring och vid behov plan vid undernäring, se SU-övergripande 
rutin ”Undernäring – prevention och behandling” 

• Överväg kuratorkontakt  

• Vid hemgång Öppen retur fram till vecka 17+6 

• Hyperemesispatienter rondas av avdelningsansvarig läkare på avd. 68, men sköts 
huvudsakligen av barnmorska eller sjuksköterska med särskild delegation från VEC + VÖL. Kan 
skrivas ut av barnmorska eller sjuksköterska med särskild delegation. Vid osäkerhet rådgör med 
läkare  

 

När patient med Öppen retur kommer till avdelning 67/68 
 

• Prover: Hb, Na, K, Cl, Mg, Fosfat, Krea (skickas akut)  

• U-ketoner  

• Kontroll av blodtryck och puls 

• Vikt vid ankomst  

• Dropp enligt PM dygn 1. (2-3 liter)  

• Kontakta läkare för insättning av läkemedel  

• Kontakta läkare vid avvikande lab-svar  

• Kan skrivas ut av barnmorska eller sjuksköterska med särskild delegation. Vid osäkerhet rådgör 
med läkare 

 

Medicinisk behandling  
 

På Akuten, bedöms ej behöva inneliggande vård:  
 

Steg 1:  
 

T. Postafen 25 mg, 1 tablett v.b., max 1x2 med 12 timmars mellanrum.  
Steg 2 (byt ut mot):  
T. Lergigan comp 10 mg/50 mg/10 mg, 1x3 En eller flera tabletter kan om dålig effekt bytas ut mot  
T. Lergigan 25 mg som ger en bättre effekt på illamåendet, men ger också samtidigt en sedativ effekt 
som biverkan.  
 

Patient som kräver inneliggande vård/dagsjukvård:  
 

Inj Neurobion 3 ml i.m. Innehåller vitamin B6, B1, B12. Minskar risken för Wernicke Korsakoffs 
syndrom som orsakas av tiaminbrist (vit B1) i kombination med malnutrition. Obs! kolhydrattillförsel 
innan tiamin kan förvärra symtomen p.g.a. laktatansamling. Undvik därför (till patient som har risk att 
utveckla WKS) att ge glukosinfusion precis innan Neurobion-injektion, glukosdropp kan ges tidigast 
30min efter given Neurobion. Upprepas 1 gång/månad vid ihållande besvär som kan ge malnutrition. 
 
Steg 1 
 

T.Lergigan comp 10mg/50mg/10mg, 1x3. En eller fler tabletter kan om dålig effekt bytas ut mot T. 
Lergigan 25mg som ger en bättre effekt på illamåendet, men ger också samtidigt en sedativ effekt 
som biverkan. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41152/Undern%c3%a4ring%20%e2%80%93%20prevention%20och%20behandling.pdf?a=false&guest=true
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Steg 2, d.v.s. terapiresistent hyperemesis: 
 

T Ondansetron 4 mg 1x3. Ska inte ges före vecka 10+0 (p.g.a. att man i vissa studier sett en ökad 
missbildningsrisk vad gäller läpp-gom samt hjärta vilka anläggs under tidigare graviditetsveckor). 
Steg 3 (enstaka fall):  
 

T. Prednisolon 10 mg enligt nedtrappande schema. Inte före graviditetsvecka 10+0.  
Dag 1 T. Prednisolon 10 mg 1x3 i tre dagar, därefter nedtrappning under 12 dagar. Dag 4 T. 
Prednisolon 10 mg 1x2 i fyra dagar. Dag 8 T. Prednisolon 10 mg 1x1 i fyra dagar. Dag 12 T. 
Prednisolon 10 mg 0,5 tabl. x 1 i fyra dagar. Dag 16 T. Prednisolon utsätts. 
 
Tilläggsbehandling:  

 akupunktur/akupressurarmband  
 

Kan övervägas: 

 trombosprofylax  

 fullnutrition  

 CVK i samråd med narkos.  

 
Vätskebehandling 2-3l/dygn 
 
Dygn 1:  

• 1,0 L NaCl  

• 1,0 L Glukos 5 % med 40 mmol Na och 20 mmol K  

• 1,0 L Ringer-Acetat 

• Val av vätska och ev. tillsatser får styras av elektrolytstatus  

 
Följande vårddygn (2-3 L/dygn):  

• 1,0 L Glukos 5 % med 40 mmol Na och 20 mmol K + ev. extra utifrån patientens elstatus  

• 1,0 LRinger-Acetat  

• 1,0 L Glukos 5 % med 40 mmol Na och 20 mmol K + ev. extra utifrån patientens elstatus  
 

 

Läkemedel som kan rekommenderas till samtliga patienter med hyperemesis i tillägg 
till övrig antiemetisk behandling:  
 
T. Pyridoxin 40 mg 1x3, vit B6, antiemetisk. Kan ges oberoende av om Neurobion har getts samma 
dygn.  
 
T. Primperan 10 mg, max 1x3 i maximalt 5 dagar. Ej i slutet av graviditeten. Till inneliggande 
patienter kan även inj. Primperan 5 mg/ml, 1 ml iv ges. Totalt max 30 mg per dygn. Indicerat där 
nedsatt gastrointestinal motilitet misstänks.  
 
T. Omeprazol 20 mg, 1x1. Indicerat vid reflux/gastritbesvär.  
 

Ansvar  

Gäller för all personal inom VO Gynekologi och reproduktionsmedicin/Område 1/SU. Ansvar för 
spridning och implementering har VC/VÖL. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och 
följer gällande författningar och lagar  
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Länk till patientinformation 

 

http://intra.sahlgrenska.se/upload/Avd%2068/Hyperemesis.pdf

