
 

 

Behandling av pre-eklampsi 

 

En sammenlikning av aktuelle guidelines  

 

 

Fransisco Jose Olsen Roman, stud.med 

Veileder: Ingvil Krarup Sørbye MD, PhD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektoppgave / Det medisinske fakultet 

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 

2019 

 

 

  



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfatter: Universitetet i Oslo. 

År: 2019. 

Tittel: Behandling av pre-eklampsi. En sammenlikning av aktuelle guidelines. 

Forfatter: Fransisco Jose Olsen Roman, stud.med. 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo. 

http://www.duo.uio.no/


III 

 

Abstract 

Background: There is no total international consensus on treatment of pre-eclampsia. The 

purpose of this comparative review of four guidelines for the treatment of pre-eclampsia is to 

explore if the Norwegian guideline is outdated and/or if it corresponds to clinical guidelines 

from other western countries.  

Methods: We compared four relevant guidelines regarding the treatment of pre-eclampsia:  

NGF: Hypertensive svangerskapsforstyrrelser og eklampsi. DSOG: Hypertension og 

præeklampsi. NICE: Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. ACOG: 

Hypertension in pregnancy.  

We assessed the following aspects: 

- Diagnostic criteria, medical treatment, criteria regarding delivery and postpartum 

follow up (short-term and long-term).  

Findings:  The guidelines differed in important aspects such as in diagnostic criteria and long-

term follow-up, but had considerable similarities regarding medical treatment. 

The most important results from the study are listed below:   

- Diagnostic criteria: Proteinuria is not necessary to diagnose pre-eclampsia. It is 

recommended that the term “mild pre-eclampsia” and “severe pre-eclampsia should be 

replaced by “pre-eclampsia without/with severe features”. 

- Medical treatment: The European guidelines suggest treatment with antihypertensive 

drugs at a lower blood pressure limit then the American guideline.   

- Criteria regarding delivery: The guidelines have different opinions to what indicates 

delivery between gestational weeks 34 – 366. Only in the Norwegian guideline it’s 

specified that in addition to pre-eclampsia there has to be a clinical deterioration, if 

delivery is recommended after 37 weeks of gestation.   

- Follow-up: The European guidelines have fewer recommendations and are less 

specific compared to the American guideline when it comes to long-term follow-up.   
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Conclusion: The guidelines all fall within good clinical practice, but they have somewhat 

different recommendations when it comes to diagnostic criteria, treatment and long-term 

follow-up. This literature review shows that the Norwegian guidelines need to be revised if 

the goal is to be aligned with important international standards.  
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1 Innledning 

 

1.1 Begrunnelse for valg av oppgave  

Pre-eklampsi (PE) er et svangerskapsspesifikt syndrom og er knyttet til alvorlige 

komplikasjoner for mor og barn. PE er en tilstand som må observeres over tid, og som hos 

noen også må behandles medikamentelt. Forløsning av mor, og da også av placenta, er 

kurativt. Dette legger føringer for at man må gjøre en klinisk vurdering med tanke på når det 

er riktig å forløse. Gjennom egen erfaring som medisinstudent og barnepleier på 

fødeavdelingen Rikshospitalet OUS har jeg erfart at dette er vanskelige kliniske vurderinger. 

Jeg har selv vært vitne til hvor heterogent PE kan debutere og deretter utvikle seg. Klinikere 

bruker vår nasjonale veileder og lokale retningslinjer som fundament når de tar slike 

avgjørelser, men mitt inntrykk er at ansvarlig lege har noe spillerom i slike vurderinger.  

 

Formålet med denne oppgaven er å sammenlikne den norske veilederen, med tanke på 

behandling av PE, mot de mest aktuelle veilederne i utlandet. Det blir lagt hovedvekt på 

medikamentell behandling av PE og indikasjoner for forløsning. Ved å sette de ulike veiledere 

opp mot hverandre, vil man potensielt kunne oppdage ulikheter som gir utslag på hvordan 

man behandler kvinner med PE i Norge.  
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1.2 Introduksjon 

1.2.1 Pre-eklampsi (“før lynnedslaget”) 

Forekomst 

Verdens helseorganisasjon anslår at hypertensive svangerskapsforstyrrelser rammer omtrent 

10 % av alle gravide (1), der PE rammer 3-5 % (2). PE diskriminerer ikke mellom 

landegrensene, og forekommer i hele verden. I Norge ses det hos 8-10 % av alle gravide, og 

blant disse har 3-4 % PE. Eklampsi rammer 5/10.000 fødsler enten før fødselen (40 %), intrapartum 

(30 %) eller postpartum (30 %) (3).  

Etiologi 

PE defineres som et syndrom på grunn av heterogen patofysiologi og variert klinisk 

presentasjon. Placentadysfunksjon er årsaken til PE, men eksakt etiologi er enda ikke 

fullstendig kartlagt. Tilstanden forekommer som regel med tilstedeværelse av et foster, men 

forutsetningen for PE er at det foreligger placentavev, og kan derfor også opptre ved 

trofoblastsykdom (blæremola). PE er en multiorgansykdom som blant annet affiserer lever, 

nyre og koagulasjon. Tidlig PE (< GA 34) preges i større grad av placentær iskemi, frigjøring 

av faktorer, aktivering av karendotel og stigende blodtrykk. Koblingen mellom placenta og 

maternell påvirkning antas å være økt oksidativt stress og/eller økt inflammatorisk respons 

(4).  En kan dele inn de patologiske prosessene inn i tre nivå: primært en placentadysfunksjon 

som fører til sekundære maternelle konsekvenser (hypertensjon, proteinuri, trombocytopeni 

etc.) og tertiært til en dekompensasjon (eklampsi, HELLP, hjerneblødning). Føtal 

vekstrestriksjon er relatert til tidlig debuterende PE og placenta-insuffisiens.   

Risikofaktorer 

Risikofaktorer som er forbundet med økt risiko for PE er: førstegangsfødende, multipara, 

tidligere gjennomgått PE, alder > 40 år, kronisk hypertensjon (HT), diabetes mellitus og 

gestasjonell diabetes, SLE, antifosfolipidsyndrom, høy kroppsmasseindeks (KMI) (> 35), 

trombofili, familiehistorikk på PE og andre faktorer (2). 
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Klinisk presentasjon av PE 

I svangerskapsomsorgen måler man blodtrykket og tar urin-stix ved hver konsultasjon. Siden 

tilstanden vil være asymptomatisk hos de fleste, blir diagnosen ofte satt på bakgrunn av slik 

rutine-screening.  

 

Tabell 1.1: Klassisk manifestasjon av PE:  

Gravid kvinne  

> Gestasjonsuke (GA) 20 + 0 

Utvikler: 

1. Hypertensjon 

2. Proteinuri  

 

En vanlig definisjon av HT i svangerskap er et systolisk trykk ≥ enn 140 mmHg og/eller 

diastolisk trykk ≥ enn 90 mmHg på to ulike målinger med 4-6 timer mellomrom (2). 

Proteinuri defineres hvis det er > 30 mg/mmol proteiner ved spoturin-prøve eller total 

døgnutskillelse på > 0,3 g/24 timer. Urin «dip-stix» brukes ved screening, men for å 

kvantifisere korrekt utskillelse anbefales det at en enten tar total døgn-utskillelse eller 

protein/kreatinin-ratio av spoturin. HT ledsaget av proteinuri er de klassiske grunnpilarene i 

PE-diagnostikk. En moderne tilnærmelse til PE kan også inneholde tilstedeværelse av 

symptomer, biokjemiske laboratoriefunn som illustrerer annen organpåvirkning og/eller tegn 

til påvirket uteroplacentær sirkulasjon (vekstretardasjon hos fosteret: IUGR). PE graderes ofte 

som mild-moderat eller alvorlig. Alvorlighetsgraden bedømmes ut fra maternell og/eller føtal 

påvirkning.  

 

Av de som rammes av PE, vil 10 % oppleve uheldige utfall (se tabell 1.2) og 15 % hvis PE 

debuterer tidlig i svangerskapet (2) – dette vil kategoriseres som alvorlig PE, siden de i tillegg 

utvikler annen organpåvirkning.  

 

HELLP-syndrom (hemolyse, eleverte lever enzymer og lave trombocytter) kan inntreffe hos 

gravide som har PE, selv om det ikke er tegn til proteinuri eller HT. En tredel av tilfellene 

presenteres før gestasjonsuke 28 (2). HELLP blir derfor ansett som en underkategori av PE. 

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) er også forbundet til PE (2). Både HELLP og 

DIC må tas høyde for hvis truende blødning, forløsning (vaginal eller operativ) og ved 

komplikasjoner postpartum.  
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Tabell 1.2: Klinisk manifestasjon (organpåvirkning) og komplikasjoner ved PE:  

Symptomer og kliniske funn Hodepine, epigastrie-smerter, kvalme, oppkast, dyspne, ødem. 

Unormale laboratoriefunn som 

illustrerer organpåvirkning 

HELLP-Syndrom 

- Hemolyse (forhøyet laktat-dehydrogenase, fallende haptoglobin) 

- Eleverte leverenzymer (transaminaser: ASAT, ALAT) 

- Lave trombocytter 

DIC: Disseminert intravaskulær koagulasjon. 

Eklampsi og andre nevrologiske 

manifestasjoner 

Epileptiske grand-mal kramper, uten underliggende nevrologisk årsak  

Synsforstyrrelser, kortikal blindhet, encefalopati, hjerneblødning/slag (2). 

Organspesifikke manifestasjoner Lever-dysfunksjon, renal insuffisiens, placenta-relaterte komplikasjoner 

(abruptio placenta) og kardiopulmonal påvirkning (lungeødem) (2) 

Tidlig innsettende PE Placenta-insuffisiens, IUGR (2). 

Vurder: Trofoblastsykdom (5). 

Føtale komplikasjoner RDS: Respiratory distress syndrome (6). 

Intrauterin død og neonatal død (2). 

PE som forskningsfelt  

Veksten innen dette forskningsfeltet illustrerer et internasjonalt engasjement. Bedre 

diagnostikk, behandling og tydelige retningslinjer vil kunne redusere sykdomsbyrden PE 

medfører. For å belyse forskerengasjementet kan man se at det er et økende antall 

publikasjoner (reviews, clinical study, clinical trial) som omfatter PE siste 10 årene ved søk 

på PubMed.  

 

Figur 1.1: Antall publikasjoner i PubMed ved å søke på «preeclampsia/pre-eclampsia» de siste 10 årene.   

 

 

PE og mødredødelighet  

I ikke-vestlige land fører hypertensive svangerskapskomplikasjoner til flere mødredødsfall 

enn i vestlige land (1), men også i høyinntektsland er hypertensive tilstander forbundet med 

maternell død og andre komplikasjoner (7).  

 

Globalt sett er svangerskapsforgiftning en av hovedårsakene til mødredød og barnedødelighet. 

Maternelle dødsfall er sjeldne og vanskelig å forske på. Allikevel ser det ut til at forekomsten 
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av dødsfall grunnet direkte obstetriske årsaker, slik som PE-assosierte dødsfall, er på vei ned i 

flere høy-inntektsland for eksempel i Storbritannia. Indirekte årsaker til død, som 

tromboemboliske komplikasjoner eller kardielle årsaker, er uforandret (8). For tidsperioden 

2005-09 ble det gjort en norsk studie for å undersøke forekomsten av mødredødsfall, 

dødsårsaker og om det var noe forbedringspotensial ved behandlingen som ble gitt (7). Ved å 

bruke Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret og supplement av medisinsk 

informasjon fra norske fødeavdelinger fant forskergruppen 26 dødsfall i gitt tidsperiode. Den 

vanligste dødsårsaken var hypertensive svangerskapskomplikasjoner (n = 6) (7).  

1.2.2 Behandling av PE  

Behandling av PE baseres på observasjon over tid, enten poliklinisk eller ved innleggelse, og 

medikamentell behandling med antihypertensiva. Kurativ behandling er forløsning av 

placenta. Observasjon over tid av maternell og føtal tilstand, svangerskapslengde og 

progresjon av tilstanden er med å bedømme totalbildet. Siden PE er en tilstand med bred 

klinisk presentasjon, bør man til enhver tid vurdere alle faktorer. En totalbedømming legger 

grunnlaget for behandling og planlegging av forløsningstidspunkt.  

Antihypertensiva har en sentral plass innen behandlingen av PE. Grunnbehandling mot HT 

baseres på administrasjon av perorale antihypertensiva. Generelt kan man si at forsterket 

behandling, hvis manglende effekt eller hypertensive kriser, baserer seg på å legge til allerede 

eksisterende behandling, legge til et preparat eller konvertere til intravenøs behandling som er 

mer effektiv. Informasjon om klinisk bruk er hentet fra norsk legemiddelhåndbok, men også 

supplert med informasjon fra Statens legemiddelverk og deres preparatomtaler (SPC) (se 

tabell 1.3).  Av de tre alternativene til peroral behandling har Labetalol og Nifedipin raskest 

effekt, og egner seg også til akutt blodtrykkssenkning. Metyldopa oppnår ikke fullstendig 

effekt før etter 12 timer (vedlegg 5.1), og egner seg ikke som akuttmedikament. Hvis 

pasienten behandles med Metyldopa, og trenger akuttbehandling, har kombinasjon med 

Apresolin (Hydralazin) god forsterkende effekt. Generelt ved intravenøs administrasjon 

forbigås absorbsjonsfasen og førstepassasjemetabolisme i leveren siden legemidlet når 

systemisk kretsløp med en gang. Dette tilsier at klinisk effekt inntrer raskere enn ved oral 

behandling – noe som er gunstig ved akuttsituasjoner.  
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Tabell 1.3: Presentasjon av de ulike legemidlene som brukes innad obstetrikken mot HT. 

 Administrasjon 

og mekanisme 

Indikasjon innen 

obstetrikk 

Kontraindikasjon  Forsiktighets-regler 

Labetalol 

(Trandate) 

Virkestoff: 

Labetalol-

hydroklorid 

 

 

Peroral og 

intravenøs.  

 

Adrenerg alfa- 

og beta-

blokker 

 

 

Mild, moderat 

eller alvorlig HT 

under 

svangerskap. 

 

 

Astma, obstruktiv 

lungesykdom. AV-blokk 

grad II og III, kardiogent 

sjokk, bradykardi, ikke 

kompensert hjertesvikt.   

Vanskelig regulerbar 

diabetes.  

 

Reduser dosering ved 

leversvikt.  

Nifedipin  

(Adalat) 

Peroral 

 

Kalsium-

antagonist 

HT under 

svangerskap. 

Alvorlig HT  

  

 

Kardiovaskulært sjokk. 

Kombinasjon med 

Rifampicin. Ileostomi. 

Proktokolektomi.  

Hypotensjon. 

Hjertesvikt. Alvorlig 

Aortastenose.  

Alfa-

metyldopa 

(Metyldopa) 

 

Peroral. 

 

Sentralt 

virkende anti-

hypertensiva 

 

Hemmer 

adrenerge 

alfa2-

reseptorer i 

CNS, 

presynaptisk 

på perifere 

nevroner og i 

binyre-margen. 

HT i svangerskap Sinusknute-dysfunksjon. 

Akutt leversvikt. 

Levercirrhose. 

Feokromocytom. Samtidig 

bruk av MAO-hemmere 

(monoaminooksidase-

hemmere).  

Klassifisert som 

potensielt trafikkfarlig.  

Hydralazin 

(Apresolin) 

Intravenøs  

 

Selektiv 

arteriole-

dilatasjon 

(ukjent 

virkning) 

Faretruende BT-

stigning ved PE.  

SLE. Autoimmune-

sykdommer. Alvorlig 

takykardi. Aorta- eller 

Mitralstenose. Hjertesvikt. 

Ved hjertesvikt: unngås 

hvis systolisk BT < 

100mmHg.  

Dihydralazin 

(Nepresol) 

Intravenøs.  

 

Selektiv 

arteriole-

dilatasjon. 

Eklampsi, PE.  De samme som for 

Hydralazin.  

De samme som for 

Hydralazin.  

* For detaljert oversikt over farmakokinetiske egenskaper, se vedlegg 5.1. 

Antihypertensiva som er kontraindisert ved graviditet 

ACE-hemmere og angiotensin-II reseptor blokkere (ARBer) er ofte førstevalget mot kronisk 

hypertensjon hos pasienter < 55 år. Disse er kontraindisert under graviditet (9). Disse har 

ingen sentral posisjon innen obstetrikken, siden medikamentgruppen er forbundet med økt 

risiko for medfødte misdannelser hvis administrert under svangerskapet, og skal frarådes (9).  
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1.2.3 Aktuelle veiledere  

WHO publiserte i 2011 sin kliniske veileder for PE (1), men blant vestlige land har man i 

tillegg egne nasjonale veiledere. Anbefalinger vedrørende behandling av PE er derfor ikke 

entydig fastsatt internasjonalt. Veiledere fra høyinntekstland illustrerer god klinisk praksis når 

det gjelder håndtering av kvinner med PE og anvendes i stor grad av fagmiljøet. Det var 

naturlig å sammenlikne den norske veilederen med en annen skandinavisk aktør, den danske, 

siden klinisk praksis, sykehus- og samfunnsstruktur er nært beslektet. NICE er et overordnet 

organ som utarbeider og publiserer kliniske veiledere i England. Det var relevant å inkludere 

en veileder fra en større europeisk aktør, som anses å være i front når det kommer til 

forskning. Det var ikke aktuelt å velge et annet land fra kontinentet, siden de nasjonale 

retningslinjene nødvendigvis ikke er oversatt til engelsk og det lett kan forekomme 

språkforvirring. For at dette ikke kun skulle bli en europeisk sammenlikning, valgte jeg å 

inkludere den amerikanske veilederen. På lik linje med NICE er også ACOG ledende når det 

gjelder forskning knyttet til PE. USA skiller seg mest fra de skandinaviske landene når det 

gjelder sykehus- og samfunnsstruktur. De fire nasjonene skiller seg fra hverandre når det 

gjelder organisering av sykehusstruktur, der det amerikanske systemet er i større grad 

privatisert. Dette var også et argument for å velge en ikke-europeisk veileder, slik at man kan 

få et inntrykk om klinisk praksis påvirkes av disse faktorene.  

Tabell 1.4: En oversikt over noen av de aktuelle vestlige kliniske veilederne 

NGF: Norsk Gynekologisk Forening Veileder i fødselshjelp, kapittel 28: Hypertensive 

svangerskapskomplikasjoner og eklampsi (2014) (3) 

Revidert utgave av tidligere versjon med samme tittel fra 2008, der 

arbeidet begynte i januar 2012. 

DSOG: Dansk selskab for obstetrik og 

gynækologi  

 

Hypertension og præeklampsi (2017) (10) 

Tidligere versjon er fra 2012.  

NICE: National Institute for Health and Care 

Excellence  

 

Hypertension in pregnancy: diagnosis and management (2010) (11) 

Vurdert januar 2017, det ble konkludert med at det er nødvendig å 

revidere retningslinjene.  

ACOG: The American College of Obstetricians 

and Gynecologists  

 

Hypertension in pregnancy (2013) (12) 

Det ble opprettet en «task force» med 16 eksperter som har siden 

2011 jobbet kontinuerlig med å oppdatere kliniske retningslinjer. 
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1.2.4 Forskningsspørsmål  

Et dilemma ved tilstanden PE er at behandling og/eller forløsning er indikert enten av 

maternelt eller føtalt grunnlag, selv om det skal tas hensyn til den totale situasjonen. 

Intervensjon skal være mer egnet enn uegnet totalt sett, både for mor og foster. Kunsten er å 

balansere interessene til begge parter. Dette krever klinisk skjønn, noe som kan være 

vanskelig å nedfelle i detaljerte retningslinjer.  

 

Det som fryktes mest er mødredødsfall assosiert til direkte obstetriske årsaker. Siri Vangen et 

al (7) pekte på at «suboptimale faktorer i den medisinske behandlingen kan ha medvirket til 

en stor andel av de direkte dødsfallene». Med dette mener de at en annen behandling og/eller 

organisering kunne potensielt ha forhindret dødsfallene (gjelder fem av seks dødsfall, 

perioden: 2005-09) (7). Hva som er riktig behandling og til hvilken tid det gis er det som 

fortsatt er uklart. Det er derimot naturlig å fundere om behandlingen av kvinner med PE er 

aggressiv nok. 

 

I tillegg til korttidskomplikasjoner, ses det også sammenheng mellom PE og økt risiko for å 

utvikle kardiovaskulær sykdom senere i livet.    

 

I Norge har vi 41 kvinneklinikker/fødeavdelinger og 12 fødestuer. I hver helseregion og på 

ulike arbeidsplasser har man potensielt noe ulik klinisk praksis og prosedyrer. En 

sammenlikning av den norske veilederen, opp mot utenlandske veiledere, vil kunne fortelle 

oss om de norske retningslinjene skiller seg ut når det kommer til hva som anbefales med 

tanke på behandling og forløsningstidspunkt. I tillegg vil det belyse hva som er gjeldende 

internasjonalt hos tyngre aktører. Hvis det avdekkes at den norske veilederen er mangelfull 

eller skiller seg ut, kan man lettere vurdere om den er utdatert. Hvis dette stemmer kan det 

potensielt bety at det gis utilstrekkelig behandling, som deretter kan føre til unødvendige 

komplikasjoner. Mitt forskningsspørsmål er: Samsvarer norske retningslinjer, vedrørende 

behandling av PE og anbefalinger knyttet til forløsningstidspunkt, med kliniske veiledere fra 

andre vestlige land? 



9 

 

2 Metode 

Min metode baserer seg på innsamling av kliniske veiledere fra fire vestlige land. Materialet 

til denne oppgaven er de mest oppdaterte versjonene av kliniske veiledere innen behandling 

av PE:  

- NGF: «Veileder i fødselshjelp, kapittel 28: Hypertensive svangerskapskomplikasjoner 

og eklampsi» (3). 

- DSOG: «Hypertension og præeklampsi» (10). 

- NICE: «Hypertension in pregnancy: diagnosis and management» (11). Suppleres med 

utvidet versjon utarbeidet av RCOG siden veilederen refererer til denne (13).    

- ACOG: «Hypertension in pregnancy”  (12). 

Jeg ønsker å sammenlikne følgende aspekter: 

- Diagnostiske kriterier for PE og hypertensive svangerskapsforstyrrelser. 

- Kriterier for henvisning.  

- Behandling, inkludert: medikamentell behandling mor/foster samt forløsning. 

- Oppfølging postpartum.  

Alle veilederne er tilgjengelig uten kostnad på internett. For å finne materialet brukte jeg 

søkemotoren til Google. Deretter søkte jeg spesifikt etter de ulike veilederne. For den 

engelske og amerikanske veilederen søkte jeg etter «clinical guidelines hypertension pre-

eclampsia + …» i tillegg til å spesifiserte opphav («… United Kingdom» eller «… USA») og 

publiseringsansvarlig «… NICE» eller «… ACOG»). Den amerikanske veilederen var 

tilgjengelig via søkemotoren som PDF-fil (14), mens den engelske var tilgjengelig til å laste 

ned via NICE sine nettsider som guideline CG107 (15). For den danske veilederen søkte jeg 

etter «klinisk guideline hypertension præeklampsi DSOG», mens for den norske veilederen 

søkte jeg «klinisk veileder preeklampsi norsk gynekologisk forening». Søket etter den danske 

og norske veilederen henviste meg videre til DSOG og NGF sine hjemmesider, der man 

videre fant retningslinjene (16, 17).  
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Veilederne bygger sine anbefalinger på egne referanser og tilleggslitteratur. Dette går jeg også 

gjennom, men gjør en selvstendig bedømming på hva som er relevant for min problemstilling. 

For å få tilgang på denne delen av materialet har jeg søkt enkeltvis og spesifikt etter disse 

referansene i medisinske databaser.  

På grunn av oppgavens omfang og tidsaspekt har jeg valgt å ikke gjøre et systematisk 

litteratursøk.  
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3 Resultater 

3.1 Sammenlikning av aktuelle kliniske veiledere   

3.1.1 Diagnostiske kriterier 

Kronisk HT og gestasjonell HT 

Alle veilederne definerer kronisk HT og gestasjonell HT likt (3, 10-12). og de spesifiserer at 

det ikke skal være tegn til kliniske symptomer og/eller unormale laboratoriefunn ved disse 

tilstandene. De defineres slik:  

- Kronisk HT: HT før etablert svangerskap eller vedvarende HT før GA 20 + 0.  

- Gestasjonell HT: HT uten proteinuri oppstått etter GA 20 + 0, der trykket normaliseres 

innen 12 uker postpartum.  

Ved disse tilstandene skal det ikke være tegn til kliniske symptomer og/eller unormale 

laboratoriefunn (3, 10-12). 

PE 

Definisjonen av PE varierer mellom veilederne. Tilstedeværelse av proteinuri er ikke 

nødvendig for å stille PE-diagnosen ifølge DSOG og ACOG (10, 12). I tillegg oppfordrer 

ACOG at man skal gå bort fra inndelingen mellom PE og alvorlig PE (12). NICE anser ikke 

«superimposed PE» som egen subgruppe, dermed kategoriseres tilstanden under PE (11). 

I alle veilederne er blodtrykksgrensen for HT 140/90 og for alvorlig HT et systolisk trykk ≥ 

160 og/eller diastolisk trykk ≥ 110 mmHg. Alvorlig HT skal tas i betraktning når en tar 

stilling til oppfølging, behandling og eventuelt forløsning av pasienten. Derimot i den danske 

og amerikanske veilederen er tilstedeværelse av proteinuri ikke nødvendig for å ha PE. Hvis 

det kun foreligger HT etter GA 20, må man oppfylle et tilleggskriterie som baseres på kliniske 

symptomer eller laboratoriefunn (10, 12). ACOG og DSOG skiller dermed mellom PE 

med/uten proteinuri. 



12 

 

Tabell 3.1: Diagnostiske kriterier for PE. For utfyllende informasjon, se vedlegg 5.2 - 5.4. 

 PE  Klinisk forverring som er forbundet 

til økt alvorlighetsgrad 

Superimposed PE 

NGF Nyoppstått HT ledsaget av 

proteinuri etter GA 20+0. 

«Alvorlig PE»: En eller flere av 

følgende symptomer/funn 

- Alvorlig HT, kliniske 

symptomer eller unormale 

lab. funn. (vedlegg 5.1) 

- Eklampsi 

- HELLP 

- Kronisk HT  

- Utvikler proteinuri 

* 

- Fravær av 

symptomer og/eller 

unormale lab. funn.  

 

*Uten underliggende 

nyresykdom.  

DSOG 1. PE med proteinuri: 

Nyoppstått HT 

ledsaget av proteinuri 

etter GA 20+0 

2. PE uten proteinuri: 

Nyoppstått HT + 

kliniske symptomer 

eller unormale lab. 

funn.   

«Alvorlig PE» 

- Alvorlig HT 

Og/eller: 

- Kliniske symptomer, 

unormale lab. funn.  

- Eklampsi 

- HELLP 

- Kronisk HT.  

- Utvikler proteinuri. 

- Fravær av 

symptomer og/eller 

unormale lab. funn.  

 

Tilleggskriterie:  

- BT-stigning i 

relasjon til 

utvikling av 

proteinuri. 

NICE Nyoppstått HT ledsaget av 

proteinuri etter GA 20+0.  

«Alvorlig PE» 

- Alvorlig HT 

Og/eller: 

- Kliniske symptomer, 

unormale lab. funn 

- Eklampsi 

- HELLP 

Ikke ansett som egen 

subgruppe.  

 

- Kategoriseres under 

PE siden det 

foreligger HT + 

proteinuri.  

ACOG «PE without severe 

features» (vedlegg 5.3) 

1. PE med proteinuri: 

Nyoppstått HT 

ledsaget av 

proteinuri etter 

GA 20+0 

2. PE uten proteinuri: 

Nyoppstått HT + 

ett tilleggskriterie  

«PE with severe features»: Minst 

ett kriterie 

- Alvorlig HT 

- Kliniske symptomer, 

unormale lab. funn  

- Eklampsi 

- HELLP 

- Kronisk HT.  

- Utvikler proteinuri. 

- Fravær av 

symptomer og/eller 

unormale lab. funn.  

 

Tilleggskriterie:  

BT-stigning i relasjon til 

utvikling av proteinuri. 
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ACOG definerer massiv proteinuri > 5 g/24 timer, men har valgt å ekskludere dette fra deres 

alvorlighetskriterier, siden det har vist seg å være liten kobling mellom mengden proteiner 

nyrene skiller ut og svangerskapsutfallet hos de med PE (12). ACOG skiller ikke mellom PE 

og alvorlig PE, og oppfordrer til at man skal gå bort fra denne klassifikasjonen. De oppfordrer 

til at man skal omformulere til «preeclampsia with/without severe features» (12). Med 

«severe features» menes uheldige utfall som i noen tilfeller oppstår ved PE, som ble nevnt 

innledningsvis. Alle veilederne kategoriserer PE som faretruende hvis det er tilstedeværelse 

av alvorlig HT, kliniske symptomer og/eller påvirket paraklinikk (3, 10-12). Veilederne 

vektlegger kliniske symptomer og unormale laboratoriefunn noe ulikt, men for å oppsummere 

er utvikling av slik klinikk faretruende. Eklampsi er en klinisk diagnose (grand-mal kramper 

hos PE kvinner), mens HELLP er basert på biokjemiske funn – men begge tilstandene er sett 

på som alvorlige komplikasjoner til PE, og defineres dermed også under samme kategori (3, 

10-12).  

3.1.2 Kriterier for henvisning til spesialisthelsetjenesten, oppfølging og 

innleggelse 

I alle veilederne skal alle kvinner med etablert PE-diagnose henvises til spesialist (3, 10-12). 

Det er kun NICE som anbefaler innleggelse av alle pasienter, uansett risiko for alvorlig 

sykdomsutvikling (11). I de engelske retningslinjene er det graden av HT: om den er mild, 

moderat eller alvorlig, som avgjør hvor nøysomt pasienten skal observeres og utredes 

(vedlegg 5.7). Uavhengig av gradering, skal alle pasienter legges inn på sykehuset (11). 

Tabell 3.2: Oppsummerer henvisningskriterier og hvilke pasienter som mottar poliklinisk/ambulant oppfølging 

versus hvem som anbefales å legges inn.  

 Henvisning til 

spesialist: 

Poliklinisk (PK) oppfølging  Innleggelse 

NGF Alle kvinner med PE Mild-moderat PE 

Kontroller med få dagers 

mellomrom 

Alvorlig PE 

DSOG 

(vedlegg 5.5, 5.6) 

Alle kvinner med PE «Lav-risiko pasienter»   

Oppfølging via fastlege/jordmor og 

PK. 

Oppfyller ikke kriterier 

for PK oppfølging. 

NICE Alle kvinner med PE  Alle pasienter legges inn. 

ACOG Alle kvinner med PE «PE without severe features».  «PE with severe 

features».   

 

Årsaken til at alle veilederne anbefaler henvisning til spesialist, er at tilstanden raskt kan 

forverres (3, 10-12). Omfanget av oppfølging videre avhenger om det er lette former for PE, 
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alvorlig PE og ut fra hvilken GA en befinner seg i. DSOG gjør en risikobedømming basert på 

kriterier (vedlegg 5.5), og ut fra dette planlegges videre oppfølgingen (10). Den amerikanske 

algoritmen for oppfølging er sammenslått med forløsningskriterier, men kan ses i mer detalj 

under vedlegg 5.8.  

 

I tillegg til alvorlighetsgrad, lav-risiko versus høy-risiko pasienter, legger svangerskapslengde 

også føringer for hvilken oppfølging, utredning og behandling som anbefales. Kriterier for 

behandling og forløsning vektlegges i de to neste avsnittene. 

3.1.3 Medikamentell behandling 

Det er alvorlighetsgraden av HT som setter føringer for den medikamentelle behandlingen. 

Medikamentell behandling av mor før forløsning 

De europeiske veilederne anbefaler antihypertensiv behandling ved en lavere BT-grense (≥ 

150/110) enn den amerikanske (> 160/110) (3, 10-12). Den norske etterstreber det smaleste 

diastoliske behandlingsmålet (3), mens den amerikanske spesifiserer ikke hvilke 

behandlingsmål som anbefales, kun «stabilt BT» (12). Alle veilederne anbefaler opptrapping 

av behandling hvis nødvendig (3, 10-12). 

Tabell 3.3: Kriterier for bruk av antihypertensiva og behandlingsmål  

 Kriterie for oppstart med orale 

antihypertensiva 

Behandlingsmål 

NGF Vedvarende systolisk trykk ≥ 150 mmHg 

og/eller diastolisk trykk ≥ 110 mmHg.  

Systolisk trykk < 150 mmHg, diastolisk trykk 

mellom 80-90 mmHg. 

DSOG Vedvarende systolisk trykk ≥ 150 mmHg 

og/eller diastolisk trykk ≥ 110 mmHg. 

Systolisk trykk < 150 mmHg, diastolisk trykk 

mellom 80-100 mmHg.  

NICE Vedvarende systolisk trykk ≥ 150 mmHg 

og/eller diastolisk trykk ≥ 110 mmHg. 

Systolisk trykk < 150 mmHg, diastolisk trykk 

mellom 80-100 mmHg. 

ACOG Systolisk trykk > 160 og/eller diastolisk 

trykk > 110 mmHg.  

Stabilt BT. 

 

Behandlingsindikasjon for antihypertensiva hos ACOG er «severe hypertension», som de 

definerer til å være et vedvarende systolisk trykk ≥ 160 mmHg og/eller diastolisk trykk ≥ 110 
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mmHg (12). Når først BT overstiger 160/110 mmHg åpner dette opp for både oral og 

intravenøs behandling. Uavhengig av underliggende diagnose, vil behandlingsindikasjonen 

være «severe hypertension» (12). Den danske og engelske veilederen definerer også BT over 

160/110 mmHg som alvorlig, men dette indikerer akuttbehandling i tillegg til en allerede 

pågående vedlikeholdsbehandling (10, 11). DSOG presiserer dette i form av en detaljert 

behandlingsalgoritme (10) (vedlegg 5.10), mens NICE kun lister opp alternativer til forsterket 

behandling (11). Den norske veilederen er derimot mangelfull på å presisere hvilke 

blodtrykksverdier som indikerer tilleggsbehandling (3), men viser til hvordan en kan forsterke 

antihypertensive behandlingen ved å konvertere per os behandling av Labetalol til intravenøs 

behandling. Alle veilederne anbefaler en opptrapping av antihypertensiv behandling hvis 

nødvendig, selv om kriteriene for slik forsterket behandling er noe ulike i retningslinjene. 

Medikamentelle alternativer 

NGF og ACOG lister opp hvilke medikamenter som kan forsøkes, men spesifiserer ikke 

hvilket som foretrekkes (3, 12). Labetalol er førstevalget i både den danske og engelske 

veilederen (10, 11). Opptrapping av behandling, hvis manglende effekt, anbefales av alle 

veilederne. NGF lister opp kun ett alternativ (3), mens de andre veilederne gir flere 

behandlingsalternativer (10-12).  

Vedlikeholdsbehandling 

Dette anses som behandlingsregimet som er nødvendig for å stabilisere blodtrykket til 

pasienten frem til forløsning. Labetalol, Nifedipin og Metyldopa er de gjeldende 

medikamentelle alternativene for per os behandling mot HT hos gravide (3, 10-12). DSOG 

presiserer at Metyldopa er førstevalget hvis det i tillegg foreligger gestasjonell diabetes, siden 

Labetalol kan maskere og forlenge symptomer på hypoglykemi (10). Alle veilederne fraråder 

bruk av ACE-hemmere og ARB-er og spesifiserer de teratogene farene knyttet til 

administrasjon av disse under svangerskapet (3, 10-12) 

Forsterket behandling 

I motsetning til de andre veilederne, anbefalinger NGF en kontrollert reduksjon av 

blodtrykket, siden for rask reduksjon kan true uteroplacentær sirkulasjon og potensielt gi økt 
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fare for fosterdød (3). Ved manglende effekt av oral behandling, gir NGF kun ett alternativ til 

forsterket behandling. 

Hvis grunnbehandlingen ikke er tilstrekkelig for å senke og stabilisere blodtrykket, anbefaler 

alle veilederne at en kan trappe opp behandlingen. Slik opptrapping er illustrert i tabell 3.4. 

Det danske alternativet til Labetalol iv er Dihydralazin (Nepresol), som kan brukes hvis 

kontraindikasjon eller manglende effekt (10). ACOG likestiller Labetalol, Nifedipin og 

Hydralazin (Apresolin) (12).  

De andre veilederne gir et åpent spillerom for kliniker til selv å bedømme hvilken terapi som 

man anser riktig samt flere behandlingsalternativer. DSOG sin veileder er den tydeligste når 

det kommer til behandling, siden den setter føringer for hvilken behandling som skal gis ved 

ulike blodtrykksverdier (vedlegg 5.10). 

Tabell 3.4: Hvilke legemidler som foretrekkes som standardbehandling og hvilke som anses som 

tilleggsbehandling.  

 Førstelinje-behandling med 

orale antihypertensiva 

Forsterket behandling 

NGF Det presiseres ikke hva som 

er førstevalget, kun 

alternativene: Labetalol, 

Nifedipin og Metyldopa. 

Kombinasjon av flere orale antihypertensiva: alle kan brukes 

samtidig, eller kombineres med hverandre.  

Hvis ikke tilstrekkelig: Konvertere til Labetalol iv. 

DSOG Labetalol og/eller Metyldopa Kombinasjon av flere orale antihypertensiva: alle kan brukes 

samtidig, eller kombineres med hverandre (Labetalol, Nifedipin, 

Metyldopa).  

Hvis ikke tilstrekkelig: Konvertere til Labetalol iv eller 

Dihydralazin iv.  

NICE Førstevalg: Labetalol.  

Anbefaler bruk av ett 

medikament om gangen 

Nifedipin og Metyldopa listes 

også opp som alternativer. 

Anbefaler bruk av ett medikament om gangen 

Hvis ikke tilstrekkelig med orale antihypertensiva: Labetalol iv 

eller Hydralazin iv. 

ACOG Det presiseres ikke hva som 

er førstevalget, kun 

alternativene: Labetalol, 

Nifedipin og Metyldopa. 

Alternativer: Nifedipin, Labetalol iv og Hydralazin iv. 
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Medikamentell behandling: foster 

I alle veilederne oppfordres det til å gi kortikosteroider før < gestasjonsuke (GA) 34+0 hvis 

indikasjon (3, 10-12). DSOG anbefaler kliniker til å vurdere å gi steroider også for kvinner 

mellom GA 35-36 hvis PE og sannsynlig fødsel innen 7 dager (10). Kortikosteroider gir økt 

overlevelse dersom barnet fødes før 34. svangerskapsuke (3). 

Hvis fare for preterm fødsel mottar mor intramuskulær injeksjon med kortikosteroider. 

Konsekvens for fosteret er at dette stimulerer føtal lungemodning ved akselerert utvikling av 

type 1 og 2 pneumocytter. Type 2 pneumocytter danner surfaktant, som vil være gunstig siden 

det reduserer overflatespenningen i alveolene slik at respirasjonsarbeidet krever mindre 

arbeid. Prematur forløsning er forbundet med RDS (respiratory distress syndrome), og 

prenatal behandling med kortikosteroider reduserer insidensen av RDS. I tillegg er det sett at 

kortison til mor minker risiko for neonatal intraventrikulær blødning (IVH), nekrotiserende 

enterokolitt (NEC), mortalitet (NNM) og systemisk infeksjon de første 48 levetimene (18).   

Tabell 3.5: Indikasjonene til de ulike veilederne for behandling med kortikosteroider.  

 Behandling med kortikosteroider 

NGF:  

Dersom prematuritetsfare 

 

Gis mellom GA 23/24-34 

DSOG: 

Alvorlig PE 

 

Gis før GA 34+0. Hvis tilstanden er stabil kan man 

avvente forløsning til behandlingen har fullstendig effekt. 

NICE: 

PE og sannsynlig fødsel innen 7 dager. 

 

2 doser im. 24 timer mellom hverandre hvis GA mellom 

24-34. Vurder det samme hvis GA mellom 35-36.  

ACOG:  

Kvinner med alvorlig PE < GA 34 

Hvis det i tillegg foreligger et tilleggskriterie 

(vedlegg 5.11) og situasjonen er stabil. 

Hvis eklampsi, DIC osv. (vedlegg 5.11). 

 

Gir glukokortikoider. 

Gir glukokortikoider, men avventer forløsning i 48 timer 

slik at behandlingen har effekt. 

Gir glukokortikoider, men avventer ikke med forløsning. 
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3.1.4 Forløsning 

PE er både knyttet til maternelle og føtale komplikasjoner, og siden forløsning er kurativt, 

uttrykker alle veilederne anbefalinger knyttet til når og på hvilket grunnlag man kan velge å 

avbryte svangerskapet. Tidlig forløsning vil i noen situasjoner være indisert siden den 

maternelle påkjenningen og risikoen for komplikasjoner er høy, men dette vil da bety at man 

avbryter svangerskapet før termin. Prematur fødsel gir økt risiko for føtale komplikasjoner og 

mortalitet. Hvis ikke spontant igangsatt fødsel, er det to alternativer til forløsning: induksjon 

eller keisersnitt.  

Forløsningsmetode 

Det er kun DSOG som tydeliggjør at de anbefaler induksjon som forløsningsmetode fremfor 

keisersnitt hos kvinner med lett-moderat PE mellom GA 37-38 (10).  

Tabell 3.6: Veiledernes anbefalinger til forløsningsmetode. 

 Sykdomstilstand  Forløsningsmetode: Induksjon eller keisersnitt? 

NGF Alle tilstander Ingen spesifikke anbefalinger vedrørende metode * 

DSOG Lett-moderat PE mellom GA 37-38 

 

Andre tilstander 

Induksjon 

 

 

Ingen spesifikke anbefalinger vedrørende metode. 

NICE Alle tilstander Ingen anbefalinger vedrørende metode. 

ACOG Alle tilstander Ingen anbefalinger vedrørende metode **  

*Ved gestasjonell HT eller mild-PE ved GA ≥ 37: Ekspektans versus induksjon: Det påpekes at 

induksjonsgruppen hadde bedre maternelt utfall uten at det ble flere secio. ** Forløsningsmetode avgjøres ut fra: 

GA, føtal presentasjon, kliniske status mor/foster og modenhetsgrad av cervix. 

Induksjon av fødsel versus keisersnitt 

Siden veilederne ikke presiserer hvilken forløsningsmetode som foretrekkes ved ulike kliniske 

tilstander, legger man opp til at ansvarlig lege selv bruker klinisk skjønn for å bedømme 

hvilken metode som er best. ACOG presiserer derimot at når forløsning er indikert, er vaginal 

forløsning mulig, men at det er mindre sannsynlig å oppnå ved lav GA. Ved induksjon øker 

sannsynligheten for keisersnitt med fallende GA (< 28 GA: 93-97 %, 28-32 GA: 53-65 %, 32-

34 GA: 31-38 %) (12).  

 

Alvorlig PE med klinisk og/eller biokjemisk forverring eller føtal forverring indikerer 

forløsning < GA 34 i alle veilederne (3, 10-12). ACOG er mer liberale med å anbefale 
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forløsning mellom GA 34-36+6. PE etter GA 37 er tilstrekkelig forløsningskriterie i alle 

veilederne  

 

Tabell 3.7:  Veiledernes forløsningskriterier organisert ut fra GA 

 GA < 34 GA 34 – 36+6 GA > 37+0 

NGF 

 

 

Daglig vurdering. Forleng svangerskapet 

hvis hensiktsmessig.  

Indikasjon for snarlig forløsning* 

Totalvurdering av maternell og føtal 

tilstand.  

Indikasjon for snarlig forløsning* 

 

Totalvurdering.  

Forløsning:  

Mild-moderat 

PE med 

progresjon. 

DSOG Forløsning kontraindisert hvis: Mild-moderat 

PE, og BT < 160/110. 

Forløsning etter GA 32 hvis:  

Alvorlig PE (innen døgn) 

Eklampsi, HELLP (timer). 

Ingen spesifikke anbefalinger for dette 

tidsintervallet.  

Forløsning:  

Mild-moderat 

PE. 

NICE Forleng svangerskapet hvis hensiktsmessig.  

Forløsning hvis:  

Alvorlig HT, som ikke responderer 

tilstrekkelig på behandling.  

Forverring av maternell eller føtal tilstand.   

Underlagt dette er symptomer, unormale lab 

svar, føtal påvirkning 

Forløsning:  

Hvis: Alvorlig HT og det er gitt 

glukokortikoider. 

Kan tilbys til de med mild-moderat HT.  

Hvis en totalvurdering av klinisk tilstand og 

risikofaktorer legger til grunn for at det er 

hensiktsmessig.   

Forløsning 

innen 24-48 

timer:  

Mild-moderat 

PE.  

ACOG Forleng svangerskapet: Hvis stabil maternell 

og føtal tilstand  

Forløsning hvis:  

Ustabil maternell og/eller føtal tilstand, eller 

forverring  

«PE with severe features» + komplikasjon: 

indikerer enten umiddelbar forløsning eller 

etter 48 timer (ulike kriterier). (Se vedlegg 

5.9) 

Forløsning hvis:  

«PE without severe features» hvis oppfylt et 

tilleggskriterie (se vedlegg 5.8) 

«PE with severe features» indikerer 

forløsning etter GA 34+0 uansett.  

Forverring av maternell eller føtal tilstand.  

Forløsning: 

PE.  

*Mor: Høyt BT som ikke lar seg kontrollere med subjektive symptomer, eklampsi, trombocytopeni med 

rask/sikkert fall, alvorlig/økende leveraffeksjon, lungeødem, kreatininstigning, raskt stigende proteinuri tillegges 

vekt. Foster: Patologisk CTG (med korttidsvariabilitet), oligohydramnion/alvorlig IUGR/patologiske 

dopplerfunn. 
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Alle veilederne gir anbefalinger ut fra GA og kliniske indikasjoner. Forløsning før termin 

(GA 37) har som utfall et prematurt barn. Det er derfor et skille på om man forløser før GA 34 

eller mellom GA 34-36+6. Førstnevnte tilsier betydelig prematuritet og økt fare for 

komplikasjoner, sammenliknet med forløsning mellom GA 34-36+6. Dette illustreres i 

veiledernes forløsningskriterier. Alvorlig PE med progressiv forverring av tilstanden, alvorlig 

HT som er ustabilt og responderer utilstrekkelig på behandling, eklampsi og/eller avvikende 

biokjemiske prøvesvar indikerer forløsning < GA 34+0. NICE (RCOG) påpeker at HELLP-

syndrom eller IUGR alene ikke skal påvirke forløsningstidspunktet (13), men er selvsagt et 

sentralt tilleggskriterie hvis det foreligger. ACOG anbefaler forløsning etter 48 timer hvis 

HELLP før GA 34 (12). DSOG anbefaler forløsning innen «timer» ved HELLP. Hvis disse 

indikasjonene ikke oppfylles presiserer NGF, DSOG og NICE at det er ønskelig å forlenge 

svangerskapet så sant det er hensiktsmessig (3, 10-12).  

 

De europeiske veilederne er mindre spesifikke når det gjelder anbefalinger til forløsning 

mellom GA 34-36+6. Generelt kan man si det skal tas en helhetsvurdering av mors og 

fosterets tilstand. ACOG gir klare retningslinjer innad dette tidsintervallet (se vedlegg 5.8). 

De amerikanske retningslinjene er, sammenliknet med de andre, mer liberale med å tilby 

forløsning etter GA 34+0 til kvinner uten tegn til alvorlig PE. De må oppfylle et 

tilleggskriterie, for eksempel preterm vannavgang. I den norske veilederen har man to 

alternativ: indusere hvis ingen spontane rier 24 timer etter vannavgang og GA > 34+0 eller 

profylaktisk antibiotika-behandling og ekspektans frem til termin (19). Da vil man avvente 

med forløsning så lenge den kliniske tilstanden er stabil. PE etter GA 37+0 er derimot 

tilstrekkelig forløsningskriterie i alle veilederne bortsett fra den norske (3, 10-12). NGF 

anbefaler forløsning «der milde/moderate former viser tydelige tegn til progresjon, men 

uansett må totalsituasjonen for mor og foster vurderes i hvert enkelt tilfelle» (3).  

Oppfølging intrapartum  

Alle veiledere har som behandlingsmål at blodtrykket skal holdes innenfor et visst intervall og 

være stabilt frem til barnet er forløst. Blodtrykket øker under rier og særlig under 

utdrivningsfasen (3). Indirekte betyr dette at man må kontrollere blodtrykket også under 

fødsel. NICE anbefaler kontroll hver time av kvinner med mild-moderat PE, og kontinuerlig 

hos kvinner med alvorlig PE (11). Alle veilederne anbefaler epidural (EDA) hos hypertensive 
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kvinner (3, 10-12). DSOG presiserer disse tilleggskriteriene: kun hvis trombocyttene er > 80 x 

10^9/L og BT er < 150/100 mmHg (10).   

3.1.5 Oppfølging postpartum  

DSOG påpeker at det er hensiktsmessig å starte nedtrappingen av antihypertensiva 1 uke 

postpartum hvis stabilt BT (10). Veilederne stadfester også risikofaktorer for å utvikle PE ved 

neste svangerskap (3, 10-12), men det er kun NGF og DSOG som anbefaler tettere oppfølging 

hos spesialist av denne pasientgruppen (10, 19). PE-profylakse med aspirin nevnes som et 

forebyggende tiltak av alle veilederne (3, 10-12). De europeiske veilederne anbefaler derimot 

profylakse også til kvinner med annen underliggende sykdom – siden disse tilstandene er i seg 

selv forbundet med økt risiko for PE (3, 10, 11). Langtidskomplikasjoner i forhold til hjerte- 

og karsykdom nevnes av alle veilederne (3, 10-12), men de forholder seg til dette på helt ulike 

måter.  

 

Korttidsoppfølging  

Ved alvorlig PE er risikoen for postpartum-blødning 2-3 ganger høyere, noe som tas høyde 

for i DSOG sin veileder (10) ved at alle kvinner anbefales å motta oxytocin iv profylaktisk 

etter forløsning (vedlegg 5.12). BT til kvinner med PE vil hos de fleste normaliseres noen tid 

etter forløsning, men hos noen pasienter kan man få en forverring av tilstanden – en av disse 

komplikasjonene er vedvarende HT. Generelt vil BT falle innen 48 timer postpartum, men 

stiger igjen 3-6 dager postpartum i forbindelse med melkeproduksjonen. Nødvendigvis vil 

ikke HT opphøre etter forløsning av placenta, noe som tas høyde for i veilederne (3, 10-12).  

 

Faktorer som predikerer noe om pasientens risiko for å utvikle komplikasjoner postpartum er: 

Alvorlighetsgrad av tilstanden, når sykdommen debuterte og om det var ledsaget med andre 

plager/tilstander. Kvinner med alvorlig, tidlig innsettende PE, eklampsi eller HELLP har økt 

risiko for å utvikle PE på nytt (10-40 %, høyere risiko jo tidligere PE debuterte) (10). Dette 

illustreres i veilederne ved at en slik risiko nevnes, og at kvinner som oppfyller disse 

kriteriene skal følges opp i neste svangerskap. Det er kun NGF og DSOG som legger opp til 

tettere svangerskapsoppfølging med kontroller hos spesialist, i tillegg til egen lege, ved neste 

svangerskap hos kvinner som har hatt PE (3, 10). NGF anbefaler screening med UL-

undersøkelse av arteria uterina hos risikopasienter og der det foreligger IUGR (3). DSOG 
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prioriterer kvinner som tidligere har hatt alvorlig PE med IUGR, eklampsi, HELLP og/eller 

abruptio placentae (10).  

 

Tabell 3.8: Veiledernes anbefalinger knyttet til oppfølging postpartum og langtidsoppfølging. 

 Oppfølging på 

sykehuset før 

hjemreise 

Kontroll etter utskrivelse Oppfølging ved senere svangerskap og 

langtidsoppfølging 

NGF Samtale. 

 

Vedlegg 5.12 

Avhenger av alvorlighetsgrad av 

PE og risiko for gjentagelse eller 

fremtidig hjerte- og karsykdom.  

 

Hvis gjennomgått eklampsi: 

Nevrologisk vurdering  

BT og urin-kontroll ved: HT ved 

utskrivelse eller andre kliniske 

variabler. 

Kontroll på fødeavd. etter 2-3 

mnd. hvis: Alvorlig PE, eklampsi, 

HELLP.  

Kvinner som tidligere har hatt PE: 

Svangerskaps-kontroller skal foregår i samarbeid 

med fødeavd. fra GA 23-24.  

 

Kvinner som har hatt PE og HT i svangerskap:  

Informasjon om fordelaktig livsstil og kosthold 

Oppfølging perimenopausalt   

 

PE-profylakse med 75 mg ASA til kvinner med: 

Høyrisiko for PE, kronisk nyresykdom, 

autoimmun sykdom  

DSOG Ulik oppfølging 

avhenger av 

alvorlighetsgrad 

 

Vedlegg 5.12 

 

 

  

Oppfølgingssamtale 6-8 uker 

postpartum og utredning for 

trombofili, hvis: 

 

Alvorlig PE med/uten IUGR eller 

komplisert forløp 

HELLP, Abruptio Placentae  

Hvis lett-moderat PE tidligere: Ingen ekstra 

oppfølging  

Hvis alvorlig PE med IUGR, HELLP, eklampsi 

og/eller abruptio placentae: Kontroll GA 12, og 

deretter kontroll hver 3 uke fra GA 20-23. 

 

Livsstil og kostholdsråd 

Informasjon om økt risiko for kar- og 

hjertesykdom.  

 

PE-profylakse med 100 mg ASA (Magnyl) fra 

GA 16 til kvinner med: Høyrisiko for PE, 

kronisk nyresykdom, autoimmun sykdom 

Kalsium tilskudd hvis lavt inntak.   

NICE BT kontroll. 

Utskrivnings-

kriterier. 

Vedlegg 5.13. 

 

Postpartum-kontroll for alle PE-

pasienter etter 6-8 uker. Hvis 

vedvarende HT: Utredning av 

spesialist. Vedlegg 5.14.  

Informasjon om økt risiko for kar- og 

hjertesykdom.  

PE-profylakse med 75 mg Aspirin hvis: 

Høyrisiko for PE, eller hvis mer enn en moderat 

risikofaktor for PE (vedlegg 5.15) 

ACOG Antihypertensiv 

beh. hvis BT ≥ 

150/100 mmHg.  

Alle PE-pasienter: BT-kontroll 

etter 72 timer, 7-10 dager og 6 

uker postpartum.  

PE-profylakse med lavdose Aspirin til 

pasientene som oppfyller kriteriene. 

Forebyggende tiltak. Vedlegg 5.16. 

Tidligere PE og forløst før termin: Årlig 

kontroller av BT, lipider, fastende blodglukose, 

BMI.  
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I alle veilederne foreslås det PE-profylakse med lavdose aspirin som tiltak mot å redusere 

risiko for gjentagelse av PE (3, 10-12). De europeiske veilederne omfavner bredere ved at de 

inkluderer andre ikke-obstetriske tilstander: autoimmune sykdommer (SLE, antifosfolipid-

syndrom), kronisk nyresykdom, diabetes og kronisk HT som indikasjon for profylaktisk 

ASA-behandling (3, 10, 11). DSOG anbefaler også kalsium-tilskudd hvis lavt inntak (10). 

 

Langtidsoppfølging 

Tidligere gjennomgått PE eller HT i svangerskap gir økt risiko for senere å utvikle hjerte- og 

karsykdom. De europeiske veilederne legger opp til at pasientene skal informeres om slik 

risiko og/eller få råd vedrørende livsstil og kosthold (3, 10, 11). ACOG derimot anbefaler 

årlige kontroller av BT, lipider, fastende blodglukose og KMI hos kvinner som tidligere har 

hatt PE og forløst før termin (12).  

 

Alle veilederne illustrerer at oppfølging etter PE er sentralt siden postpartum-perioden er 

assosiert til vedvarende plager eller komplikasjoner. Det mest oppsiktsvekkende er hvordan 

de ulikt forholder seg til langtidskomplikasjoner når det gjelder hjerte- og karsykdom. ACOG 

anbefaler en rigid og tett oppfølging av kvinner med årlige kontroller. I kontrast til dette 

stadfester NICE at kliniker kun skal informere om at PE er assosiert til økt risiko for slik 

sykdom i fremtiden. 
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4 Diskusjon 

4.1 Oppsummering av resultater  

I vår sammenligning mellom 4 guidelines for behandling av PE fant vi både likheter og 

forskjeller. De diagnostiske kriteriene for PE er i endring: proteinuri er ikke nødvendig for å 

stille diagnosen i enkelte guidelines, og det oppfordres å gå bort fra inndelingen mellom mild-

moderat PE og alvorlig PE. I alle fire guidelines fant vi konsensus for at alle kvinner med PE 

skal henvises til spesialist, men oppfølgingen deretter varierer (poliklinisk versus 

innleggelse). Europeiske veiledere anbefaler oppstart av antihypertensiv behandling ved 

lavere BT enn ACOG. Det er noe uklart om hvilket av de aktuelle medikamentene Labetalol, 

Nifedipin og Metyldopa som foretrekkes som 1.valg. Forsterket intravenøs behandling skal 

ifølge alle veilederne iverksettes hvis nødvendig. Når det gjelder forløsningsmetode er alle 

veilederne uklare på hva som foretrekkes i ulike kliniske situasjoner. Alvorlig PE med 

forverring (klinisk og/eller biokjemisk) eller føtal forverring indikerer forløsning før GA 34 i 

alle veilederne. Det er uklart hva som anbefales vedrørende forløsning mellom GA 34 – 36+6. 

Etter GA 37 er det kun NGF som krever «tydelige tegn til progresjon» av tilstanden for å 

forløse kvinner med mild-moderat PE. Veilederne har ulikt syn på hvordan potensielle 

langtidskomplikasjoner skal følges opp.  

Veiledere revideres hele tiden, blant annet forventes nye engelske retningslinjer vedrørende 

håndtering av kvinner med PE juni 2019 (37) og DSOG publiserte ny versjon av sin veileder 

mens arbeidet til denne oppgaven pågikk. Det vil dermed være aktuelt å koordinere revisjon 

av den norske veilederen med dette. 

4.2 Analyse av resultater  

4.2.1 Diagnostiske kriterier 

I sammenligningen av diagnostiske kriterier vil jeg trekke fram to viktige ulikheter: 

tilstedeværelse av proteinuri i diagnostikken av PE og kategoriseringen av PE (mild-moderat 

versus alvorlig). Denne forskjellen er basert på at de studerte veilederne i ulik grad forholder 

seg til The International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) sine 
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nyere standpunkter vedrørende dette. ISSHP er en ekspertgruppe innen feltet og begynte 

arbeidet med klassifisering av de ulike hypertensive svangerskapskomplikasjonene i 2000. 

Deres definisjon av PE (2014) er (20):  

- Nylig oppstått HT etter GA 20, kombinert med: 

- Proteinuri, organpåvirkning hos mor (renal insuffisiens, leveraffeksjon, CNS-påvirkning 

eller hematologiske komplikasjoner), utero-placental dysfunksjon eller vekstretardasjon hos 

fosteret. 

I tillegg anbefaler ISSHP at man ikke bør kategorisere PE som mild-moderat-alvorlig, siden 

PE er en sykdomstilstand som raskt kan forverres og bli svært alvorlig både for mor og foster 

(21). 

 

Proteinuri 

ISSHP publiserte i 2018 nye anbefalinger, og definisjonen for PE står uforandret fra 2014 

(21). Dette illustrerer en moderne definisjon av PE, siden proteinuri er fjernet som et av 

hovedkriteriene. Deres anbefalinger, er at klinikere skal dele opp PE i to undergrupper: PE 

med proteinuri og PE uten proteinuri (20) – som støttes av DSOG (2017) og ACOG (2013). 

Dette er nokså kontroversielt, men DSOG presiserer at det bør gjelde siden PE i seg selv er en 

sykdom i placenta (10). En moderne definisjon er dermed bredere enn hva den tradisjonelt har 

vært, noe som kan være gunstig siden det vil gjøre klinikere mer oppmerksomme på at PE er 

en tilstand med bred klinisk manifestasjon som ikke alltid passer inn i den klassiske 

definisjonen. Den engelske veilederen er som sagt ikke oppdatert siden 2010, før både ACOG 

og ISSHP publiserte sine anbefalinger vedrørende proteinuri, og det er tenkelig at de vil følge 

samme inndeling i neste veileder.  

 

NGF og DSOG inkluderer massiv proteinuri i sine kriterier for å definere alvorlig PE (3, 10), 

mens NICE og ACOG har ekskludert dette fra sine kriterier (11, 12). Kun den engelske 

veilederen refererer til litteratur når det gjelder disse anbefalingene (22). Thangaratinam S et 

al konkluderte med at proteinuri er en svak indikator for å forutse maternelle komplikasjoner 

hos kvinner med PE (22). ACOG  konkluderer slik som den engelske veilederen (12). Det er 

selvsagt nødvendig å teste for proteinuri når man utreder for PE, men siden det ikke har noen 

verdi bortsett fra rent diagnostisk, mener jeg det er nødvendig å evaluere nytten av å teste for 

proteinuri gjentatte ganger.  

 



26 

 

Mild-moderat versus alvorlig PE 

ACOG har like anbefalinger som ISSHP når det gjelder inndeling (12). Årsaken er at den 

tradisjonelle inndelingen ikke er spesifikk nok og at det kan være misledende; PE uten 

ledsagende organspesifikke manifestasjoner bør ikke kategoriseres som «mild» siden denne 

tilstanden i seg selv medfører en signifikant økning i morbiditet og mortalitet (12). Det 

uheldige utfallet ved å kategorisere en potensielt livstruende tilstand som raskt kan forverres 

(timer/døgn) med merkelappen «mild-moderat», vil også være at faretegn potensielt kan 

neglisjeres eller at nødvendige behandlingstiltak iverksettes senere enn hva som er nødvendig. 

ACOG trekker frem noen kliniske funn ved PE (vedlegg 5.4, boks 3) som mer relevante enn 

andre, og tilstedeværelse av en eller flere indikerer at PE-tilstanden må segregeres inn under 

en mer alvorlig kategori; «PE with severe features». Dette er basert på en studie publisert av 

The Lancet (2011) og utarbeidelsen av «full-PIERS» modellen (PIERS: pre-eclampsia 

integrated estimate of risk) (23). Det ble identifisert prediktive faktorer (vedlegg 5.17) som 

kunne identifisere kvinner med økt risiko for et alvorlig forløp opptil syv dager før 

komplikasjonene oppstår – overraskende ble ikke BT identifisert som prediktiv (2). Dette er 

implementert hos ACOG og anbefales som klinisk verktøy av ISSHP (12, 21). De europeiske 

veilederne tydeliggjør også disse funnene, men sier ingenting om hvilke av de som er mest 

assosiert til føtale og/eller maternelle komplikasjoner. I tillegg inndeler de fortsatt PE som 

mild-moderat eller alvorlig (3, 10, 11).  

 

Ut fra funnene mine er det tydelig at det holder på å skje et skifte innad diagnostikken av PE. 

En mulig videreutvikling vil være at de nye diagnostiske kriteriene som ACOG allerede har 

implementert, vil også være gjeldende i andre veiledere. NICE sin veileder er ikke oppdatert 

siden 2010, og det vil være interessant å undersøke når ny versjon publiseres, om de legger 

seg på samme linje som ACOG. Denne mistanken styrkes når ekspertgrupper som ISSHP 

også stadfester nødvendigheten med en moderne definisjon og gradering av PE.   

4.2.2 Kriterier for henvisning til spesialisthelsetjenesten 

I alle veilederne skal pasienter med etablert PE henvises til spesialisthelsetjenesten (3, 10-12). 

Det er kun den engelske veilederen som anbefaler innleggelse av alle pasienter (11), mens de 

andre gjør en vurdering og legger deretter opp om pasienten skal følges opp poliklinisk eller 

legges inn (3, 10, 11). ISSHP anbefaler primært innleggelse for å stadfeste diagnosen og 

deretter poliklinisk oppfølging av spesialist hvis tilstanden er stabil (20, 21). Hvorfor NICE 
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velger innleggelse av alle pasienter kommer ikke frem i veilederen eller den utvidede 

versjonen utarbeidet av RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) (13). Det 

er kun kvinner med gestasjonell HT (dermed ingen andre tegn til PE) som kan følges opp 

poliklinisk («outpatient clinic») så lenge det ikke er alvorlig HT (11). Slik organisering er 

fortsatt gjeldende i henhold til NHS (National Health Service) sine nettsider (24). Poliklinisk 

oppfølging hos spesialist er mulig i det engelske helsesystemet, og hvorfor de ikke anbefaler 

dette til PE-kvinner er uklart. Poliklinisk oppfølging sammenliknet med innleggelse kan man 

tenke seg er billigere rent kostnadsmessig – derfor må motivasjonen bak at alle skal legges 

inn være at de mener det lønner seg rent helsemessig eller rettslig sett. 

4.2.3 Medikamentell behandling 

På generell basis er det ikke konsensus om man skal behandle moderat HT (12) – der er de 

europeiske veilederne uenige med ACOG. Det er derimot enighet om å unnlate å behandle 

gravide med mild HT (BT < 150/100 mmHg), siden det er vist en mulig risiko for IUGR, 

perinatal død på grunn av truet uteroplacentær sirkulasjon og ingen bedring av maternelt utfall 

(3, 10).  

DSOG, NGF og ACOG referer til en systematisk oversikt utført av Cochrane Library (2007) 

som så på behandling av mild-moderat HT under graviditet (25). Det interessante vedrørende 

dette er at den norske og danske veilederen konkluderer ulikt enn ACOG vedrørende 

behandling av moderat HT. ACOG anbefaler på grunnlag av denne gjennomgangen at 

behandling med antihypertensiva skal iverksettes hos PE-kvinner med alvorlig HT, men ikke 

vet blodtrykksverdier under 160/110 mmHg (12). Årsaken til dette er at «hjerneblødning og 

ervervet hjertesvikt er sjeldent, samt manglende assosiasjon til HT under svangerskap» (12). 

Dermed vil behandling med antihypertensiva, for å forhindre disse komplikasjonene, være 

ugunstig. ACOG argumenterer også med at behandling eksponerer kvinnen og fosteret for 

potensielt skadelig medisinering som ikke nødvendigvis er fordelaktig (12).  De europeiske 

veilederne har derimot 150/110 mmHg som behandlingsgrense (3, 10, 11) siden behandling 

har vist å redusere risiko for hjerneblødning også blant kvinner med moderat HT (25). NGF 

og DSOG referer også  til NICE (11) sine retningslinjer når de begrunner anbefalingen om å 

behandle moderat HT. Selv om BT-grensen for behandling er ulikt mellom ACOG og de 

europeiske veilederne, er hensikten med slik behandling lik. 
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Slik som nevnt under resultater angir ikke NGF hvilket legemiddel som foretrekkes, kun 

alternativene – og referer ikke til spesifikke studier vedrørende legemiddelvalg. Den norske 

lister derimot opp de danske faglige retningslinjene som supplerende kilde til informasjon.  

DSOG refererer til NICE sin veileder fra 2010 (11) og anbefaler Labetalol som førstevalg og 

sekundært en kalsium-antagonist – Metyldopa er ført opp som et alternativ (10). 

NICE baserer sine anbefalinger ut fra to RCT studier og en randomisert prospektiv studie som 

alle sammenliknet ett antihypertensiva (Labetalol, Metyldopa, Nifedipin) med ingen 

medikamentell behandling (26-28). På bakgrunn av disse studiene mener NICE at Labetalol 

er det mest effektive og det tryggeste legemidlet for å behandle HT ved PE, men at både 

Metyldopa og Nifedipin er alternativer (11, 13). På tidspunktet den engelske veilederen ble 

utarbeidet og publisert uttrykte de at det ikke fantes evidens som tilsier at BT-senkning hos 

kvinner med moderat PE bedrer svangerskapsutfallet sammenliknet med å starte behandling 

hvis pasienten utvikler alvorlig HT (13). De påpeker også at forskningsgrunnlaget ikke er 

stort nok for å utelukke at behandling med antihypertensiva forhindrer hjerneblødning eller 

abruptio placentae (13). Dermed er standpunktet fra NICE, og dermed også NGF og DSOG, 

at behandling skal iverksettes hvis moderat HT (3, 10, 11).  

Hvis alvorlig HT mener alle veilederne at antihypertensiv behandling skal iverksettes. Hvilket 

legemiddel som egner seg og hva som anbefales er noe ulikt derimot. ACOG baserer sine 

anbefalinger på en systematisk oversikt utført av Cochrane Library (2013) som sammenliknet 

ulike antihypertensiva mot hverandre (29). Resultatet pekte i retning av at 

Hydralazin/Dihydralazin, Labetalol og Nifedipin (per oralt) kan brukes for behandling av 

akutt alvorlig HT i graviditet. Overordnet konklusjon (som ACOG deler) var at ansvarlig 

lege, basert på klinisk erfaring vedrørende effekt og bivirkninger, kan selv velge hvilket av 

disse legemidlene som foretrekkes (29). Den systematiske oversikten er ikke blitt oppdatert 

siden 2013. Ingen av de andre veilederne refererer til (29), men lister opp de samme 

legemidlene som mulig behandling ved alvorlig/akutt HT (10, 11) – men det skal påpekes at 

NGF ekskluderer Hydralazin fra sin veileder (3). Labetalol, som er eneste alternativet til 

intravenøs behandling i den norske veilederen, kan være kontraindisert siden ikke-selektive 

betablokkere skal unngås hos pasienter med astma eller hos de med en sykehistorie på 

obstruktive luftveissykdommer. I slike tilfeller kan Hydralazin (Apresolin) være et godt 

alternativ. I situasjoner der man ikke får senket BT med Labetalol iv eller hvis det er 

kontraindikasjoner, må man ha et alternativ. Det kan tenkes at norske klinikere administrerer 
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Hydralazin siden det er tilgjengelig eller at det gis Labetalol selv om det er kontraindisert. 

Situasjoner der det er behov for noe mer potent enn Labetalol iv antar jeg er sjeldne, men jeg 

syns det likevel skal klargjøres i en nasjonal veileder. Både slik at kliniker vet hvilket 

alternativ man kan gi, men også fordi det ikke er forsvarlig å gi Labetalol hvis pasientens 

sykehistorie tilsier at det er kontraindisert.  

4.2.4 Forløsning 

Tradisjonelt har kvinner med alvorlig PE blitt forløst ved diagnosetidspunktet for å begrense 

de maternelle komplikasjonene hvis tilstanden forverret seg. Denne formen for klinisk praksis 

ble utfordret da man begynte å forlenge svangerskapet noe, slik at effekten av kortikosteroider 

skulle ha maksimal effekt. Det viste seg at noen pasienter forble stabile eller at tilstanden 

forbedret seg (30). Samtidig er det kommet ny litteratur som viser den maternelle nytten ved å 

forløse kvinner tidlig.  

Forløsningsmetode 

Veilederne er mangelfulle på å anbefale hvilken forløsningsmetode (induksjon versus 

keisersnitt) som foretrekkes i ulike situasjoner. Det er naturlig å tenke seg til at keisersnitt 

foretrekkes hvis det er indikasjon for hurtig forløsning (føtal distress) eller mekaniske 

indikasjoner som umuliggjør vaginal fødsel (placenta previa totalis). Bortsett fra slike 

scenarioer er veilederne utydelige. De nasjonale veilederne tydeliggjør ikke hva som bør 

etterstrebes vedrørende forløsningsmetode i ulike situasjoner, og mye av ansvaret legges på 

hver enkelt fødeavdeling. Ut fra lokale retningslinjer (og egen personlig erfaring), vil da 

ansvarlig kliniker bedømme hvilken metode som foretrekkes. Spørsmålet er om det burde 

vært tydeligere retningslinjer på et nasjonalt plan enn hva det er per dags dato. Slike 

anbefalinger skal baseres på god forskning, og siden veilederne ikke poengterer dette temaet 

kan det tenkes at slike retningslinjer ikke foreligger. Et annet aspekt er det rettslige, siden en 

klinisk veileder kan anses som et juridisk dokument. Ved å ha rigide veiledere med tydelige 

anbefalinger vil det kliniske handlingsrommet bli begrenset, og klinikere kan potensielt få 

kritikk i etterkant hvis de ikke fulgte veilederen – selv om de anså deres metode for riktig, ut 

fra egen ekspertise og erfaring.  
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Forløsningskriterier 

Ut fra svangerskapslengde og spesifikke kriterier legger de ulike veilederne opp til hva de 

anbefaler vedrørende forløsning av kvinner med PE. NGF har generelle kriterier for «snarlig 

forløsning» uten å spesifisere GA-uke eller innen hvilket tidsintervall de mener det er gunstig 

å forløse (timer-dager-uker).  

Forløsning før GA 34 

Alvorlig PE med maternell og/eller føtal forverring løftes frem som hovedargument for å 

forløse før GA 34. Veilederne er derimot uenige vedrørende om HELLP indikerer forløsning 

eller ikke, og hvor hurtig det anbefales å forløse hvis det foreligger. Det er konsensus om å gi 

kortikosteroider hvis slik prematuritetsrisiko foreligger.  

Eklampsi kan debutere uten forvarsel, og da vil forløsning være et akuttiltak (3, 10-12).  

Når det gjelder biokjemiske svar har NGF «trombocytopeni med raskt og sikkert fall» eller 

«alvorlig/økende leveraffeksjon» som indikasjon for snarlig forløsning (3) – dette kan 

forbindes enten til DIC eller HELLP-utvikling, men det presiseres ikke under «kriterier for 

snarlig forløsning». Min tolkning er derimot at de mener HELLP er indikasjon for snarlig 

forløsning, men påpeker samtidig at hvis det er tilfellet, bør det presiseres bedre. NGF bygger 

sine anbefalinger blant annet på en artikkel publisert i AJOG (2011) av Sibai BM (30), som 

viser til ulike kontraindikasjoner for ekspektans innad denne gruppen pasienter, ett av de er 

HELLP (30). NICE sine anbefalinger knyttet til umiddelbar forløsning versus ekspektans hos 

kvinner med tidlig innsettende alvorlig PE, bygger på resultatene fra to RCT-studier (31, 32) 

– som også Sibai BM (30) referer til. NICE konkluderer med at ekspektans skal forsøkes hos 

kvinner med alvorlig PE, med eller uten HELLP syndrom, så lenge det ikke foreligger klare 

maternelle eller føtale indikasjoner for umiddelbar forløsning (11). HELLP-syndrom alene 

skal ikke påvirke forløsningstidspunkt (11), noe de (RCOG) begrunner ut fra en retrospektiv 

kohorte utført i Nederland som sammenliknet føtal og maternelt utfall ved PE med/uten 

HELLP-syndrom (33).  

NGF og NICE refererer begge til samme studie (30), men har som nevnt ulike anbefalinger. 

DSOG anbefaler forløsning innen «timer» hvis HELLP-syndrom etter GA 32+0 (10). I de 

amerikanske retningslinjene er HELLP-syndrom indikasjon for forløsning innen 48 timer hvis 
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GA < 34+0 (12). Veilederne er uenige med hverandre når det gjelder HELLP-syndrom og hva 

de anbefaler med tanke på forløsning hvis det foreligger. 

Forløsning mellom GA 34 – 36+6 

Hva som skal til for at man forløser en kvinne med PE mellom GA 34 – 36+6 er en 

«gråsone», noe som til en viss grad gjenspeiles i alle veilederne, spesielt for kvinner med 

mild-moderat HT. De skandinaviske veilederne er mangelfulle med å anbefale tydelige 

retningslinjer, noe som de påpeker skyldes mangel på god dokumentasjon på hva som lønner 

seg totalt sett. NGF forholder seg til sine kriterier om «snarlig forløsning» også i dette 

tidsintervallet – der ett av kriteriene er alvorlig HT.  

NICE anbefaler derimot forløsning av kvinner med mild-moderat HT mellom GA 34 – 36+6, 

hvis det totalt sett anses som gunstig (vektlegges mot andre risikofaktorer) (13). Det 

presiseres at ekspektans frem til uke 36-37, hvis den kliniske situasjonen tillater det, er mest 

hensiktsmessig. Hovedlinjene i den europeiske veilederne tolker jeg som nokså like, men 

NICE åpner opp for at kvinner med mild-moderat HT kan forløses før GA 37. Graden av HT 

er ikke vektlagt like tungt som i de skandinaviske veilederne.  

Det er interessant å se de amerikanske retningslinjene, siden de virker å være mer liberale 

vedrørende tidlig forløsning. Kvinner med «PE without severe features» > GA 34 som 

spontant kommer i fødsel eller rammes av preterm vannavgang skal forløses – det utføres 

ingen tiltak (ifølge veileder) for å forlenge svangerskapet. Kvinner med «PE with severe 

features» anbefales også å forløses hvis de har passert GA 34 – og veileder angir ikke at det er 

nødvendig med en «forverring av tilstanden». Inntrykket man får etter å sammenlikne 

forløsningskriterier i de fire veilederne er at ACOG vektlegger maternell risiko for alvorlig 

sykdom/komplikasjoner sterkere enn fosterets.   

Forløsning etter GA 37 

Forløsning etter GA 37+0 fremfor ekspektans hvis mild-moderat PE kommer frem som en 

tydelig anbefaling i alle veilederne, bortsett fra den norske. Ordlyden i de norske 

retningslinjene presiserer at det skal være en «progresjon av tilstanden», altså en forverring, 

for at det skal vurderes. Inntrykket man får når man leser de utenlandske veilederne er at 

forløsning etter GA 37 er etablert praksis, mens den norske veilederen er mer tvilende i sin 

formulering. Det interessante er at alle veilederne refererer til HYPITAT-studien utført i 
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Nederland som sammenliknet induksjon versus ekspektans etter GA 36 (34). Resultatene viste 

at induksjon var assosiert til forbedret maternelt utfall og bør anbefales også til kvinner med 

mild hypertensiv sykdom etter GA 37. Overraskende nok var det færre keisersnitt hos 

gruppen som ble randomisert til induksjon sammenliknet med de som ble randomisert til 

ekspektans. I tillegg var det ikke signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt 

neonatalt utfall (34). Hvis man avventer forløsning, selv etter passert GA 37, vil kanskje flere 

kvinner utvikle tegn til alvorlig sykdom (kliniske symptomer, biokjemiske funn). Hvis de 

utvikler alvorlig sykdom kan det tenkes at andelen kvinner forløst med keisersnitt øker og 

potensielt flere utvikler livstruende komplikasjoner (eklampsi, hjerneblødning). Dette vil jo 

kunne påvirke andelen mødredødsfall, og være en av årsakene til at antallet grunnet direkte 

obstetriske årsaker ikke har sunket i Norge (7). Forløsning etter GA 37 er gjeldende praksis i 

de aktuelle veilederne jeg har sammenliknet den norske med, og jeg tror dette vil også være 

gjeldene i den norske veilederen etter neste revisjon.  

4.2.5 Oppfølging postpartum 

PE-forebygging hos kvinner som har hatt PE tidligere løftes opp av alle veilederne som et 

tema. PE-profylakse med aspirin er etablert og er noe alle anbefaler for risikopasienter. De 

europeiske veilederne inkluderer som sagt en større pasientmasse, siden de også tilbyr dette til 

kvinner med visse kroniske sykdommer som er forbundet med økt risiko for PE.  

 

Risikofaktorer for PE inkluderer blant annet høy KMI, diabetes og kronisk HT. For kvinner 

som tidligere har hatt PE og planlegger ny graviditet er det kun ACOG som anbefaler 

forebygging av disse faktorene forut neste graviditet. De anbefaler at «kliniker» skal 

forebygge disse risikofaktorene ved å oppfordre til vektnedgang hvis høy KMI og 

optimalisere både blodglukose og BT. Risiko knyttet til langtidskomplikasjoner for hjerte- og 

karsykdom nevnes av alle, men det er kun ACOG som ønsker at kvinner skal følges opp med 

årlige helsesjekker. De europeiske veilederne anbefaler at man enten gi informasjon om at slik 

risiko foreligger og/eller gi livsstils- og kostholdsråd. ACOG tydeliggjør derimot ikke om 

disse tiltakene skal utføres av spesialist eller primærlege. Det som er slående er at en slik 

oppfølging krever enorme ressurser og god samhandling mellom primærlege og spesialist. 

Hvordan dette organiseres i USA kommer ikke frem i litteraturen, og jeg har heller ikke valgt 

å undersøke det nærmere. Mitt inntrykk er at helsetjenester i USA er i større grad 
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tjenestebasert for de som har mulighet eller har helseforsikring, og at det i tillegg er vanligere 

med hyppige helsesjekker. 

 

Siden PE er forbundet med økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, er det ikke utenkelig 

at dette er en pasientgruppe som kanskje burde følges opp slik at det kan iverksettes 

forebyggende tiltak i tide. Den amerikanske modellen lar seg nok ikke adaptere til norske 

forhold, men det bør undersøkes om disse pasientene burde følges opp i større grad enn hva 

veilederen legger opp til i dag. Hvis det skal etableres et screening-program i Norge, må dette 

utformes i fellesskap mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  

4.2.6 Konklusjon  

Alle veilederne formidler god klinisk praksis på en oversiktlig og ryddig måte. Det er visse 

ulikheter mellom de, og av det jeg har undersøkt, gjelder dette spesielt innen diagnostiske 

kriterier, behandling og langtidsoppfølging. Det er ikke utenkelig at norske retningslinjer i 

fremtiden også kommer til å inkludere en bredere definisjon av PE: med/uten proteinuri. Når 

det gjelder gradering av tilstanden (mild-moderat-alvorlig) har DSOG beholdt dette, selv om 

veilederen deres ble oppdatert i 2017. Det gjenstår å se om NGF velger å gjøre det samme 

eller om de legger seg på lik linje som ACOG. Når det kommer til forløsning etter GA 37, vil 

jeg tro NGF vil ha tydeligere anbefalinger etter neste revisjon, som samsvarer i større grad 

med de veilederne jeg har undersøkt. En annen tydelig forskjell er hvordan de forholder seg til 

økt risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom. Det er kanskje ikke nødvendig med årlige 

helsekontroller, men mitt inntrykk er at oppfølgingen av risikopasienter bør styrkes 

sammenliknet med hva som foreligger i dag. Det er mulig med primærforebygging av slike 

sykdommer, derfor hadde det vært interessant å se om bedre oppfølging er kostnads- og 

helsemessig gunstig. Veilederne samsvarer med hverandre når det kommer til de store 

kliniske linjene, men min oppfatning er at det er tydelige forskjeller innad visse tema, og 

mener derfor at det er grunnlag til å vurdere om den norske veilederen bør oppdateres.   
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5 Vedlegg 

5.1 Antihypertensiva: Farmakokinetiske egenskaper 

 Kort om de farmakokinetiske egenskapene 

Labetalol (Trandate) Labetalol tabletter   

Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon innen 1-2 timer. Biotilgjengelighet 25 % 

(betydelig førstepassasjemetabolisme). 

Distribusjon: 50 % proteinbundet. Krysser placentabarrieren og skilles ut i 

brystmelk. 

Eliminasjon: Metabolitter utskilles i fæces via galle og i urinen.   

Labetalol iv 

Maks. effekt innen 5 min, og virkningen varer omtrent 6 timer 

Nifedipin (Adalat) 

Depot: Konstant 

frigjøringshastighet (0. 

ordens kinetikk).  

Adalat Oros depot  

Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 6-12 timer. Steady state (SS) oppnås 

etter 3. dagsdosen, biotilgjengelighet da er 75-92 %.  

Distribusjon: 95 % bundet til plasmaprotein. 

Nifedipin-ratinopharm kapsel 

Manglende informasjon (SPC): ikke vurdert av norske helsemyndigheter, og har 

ikke markedsføringstillatelse i Norge.  

Alfa-metyldopa 

(Metyldopa) 

Manglende informasjon om preparatet hos legemiddelverkets nettsider.  

Effekt etter 12 timer.  

Hydralazin (Apresolin) Rask virkning. Maks. plasmakonsentrasjon innen 1 time.  

Halveringstid: 2-3 timer.  

Dihydralazin 

(Nepresol) 

Rask virkning. 30 min etter im injeksjon, og 10 min etter iv injeksjon. 
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5.2 Inndeling av hypertensive svangerskapsforstyrrelser i 

Norge 

Hypertensive  

svangerskaps- 

komplikasjoner 

Tidsintervall 

Debut 

BT  Proteinuri 

 

Tilleggs-symptomer eller 

laboratoriefunn.  

Kronisk 

hypertensjon 

Hypertensjon oppstått før 

graviditet,  

eller 

vedvarende høyt BT før 

gestasjonsuke (GA) 20 

Systolisk ≥ 140 

mmHg 

og/eller 

Diastolisk ≥ 90 

mmHg 

Nei Nei 

Svangerskaps-

hypertensjon 

Hypertensjon oppstått etter 

graviditet 

- Etter GA 20 

- Normotensiv 12 uker 

postpartum 

Systolisk ≥ 140 

mmHg 

og/eller 

Diastolisk ≥ 90 

mmHg 

Nei Nei 

«Superimposed 

preeklampsi» 

Kronisk hypertensjon fra tidligere Systolisk ≥ 140 

mmHg 

og/eller 

Diastolisk ≥ 90 

mmHg 

Utvikler proteinuri 

i svangerskapet 

Nei 

Preeklampsi Hypertensjon oppstått etter 

graviditet 

- Etter GA 20 

Systolisk ≥ 140 

mmHg 

og/eller 

Diastolisk ≥ 90 

mmHg 

Protein/Kreatinin 

Ratio (spoturin) > 

30 mg/mmol 

(≥ 0,3 g/24 timer) 

(≥ +1 protein på 

urin-stix ved to 

anledninger) 

Kliniske symptomer 

Laboratoriefunn 

 

Kan være tilstede, men ikke 

nødvendig for å stille diagnosen 

Alvorlig 

preeklampsi 

 

 

Hypertensjon oppstått etter  

GA 20 

Systolisk ≥ 140 

mmHg 

og/eller 

Diastolisk ≥ 90 

mmHg 

Protein/Kreatinin 

Ratio (spoturin) > 

30 mg/mmol 

 

 

Systolisk ≥ 160 mmHg  

og/eller 

Diastolisk ≥ 110 mmHg 

Proteinuri 

≥ 3 g/24 timer.  

*Kliniske symptomer 

Eklampsi  

**Laboratorie-funn  

*Kliniske symptomer/funn: Smerter i epigastriet, uvelhet, kraftig hodepine og/eller andre cerebrale symptomer 

(irritabilitet, synsforstyrrelser, hyperrefleksi), raskt økende ødemer, vektøkning, lungeødem (dyspnoe, cyanose).   

**Laboratoriefunn: Konsentrert urin med oliguri (< 500 mL/24 timer), raskt fallende trombocytter, tegn til 

utvikling av mikroangioplastisk hemolytisk anemi (økende LD, fallende haptoglobin), forhøyede leverenzymer. 

Tegn til partiell eller komplett HELLP-utvikling. 
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5.3 ACOG. Kriterier for «Preeclampsia without severe 

features» 

 «PE without severe features» 

PE uten proteinuri, må i tillegg til HT oppfylle ett av disse kriteriene: 

- Trombocytopeni  

- Renal insuffisiens: S-Kreatinin > enn 1,1 mg/dl eller dobling av konsentrasjonen i fravær av 

nyresykdom 

- Påvirket leverfunksjon: Økt konsentrasjon av levertransaminaser til det dobbelte av hva 

som er normalt.  

- Lungeødem 

- Cerebrale eller visuelle symptomer 
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5.4 Kriterier for alvorlig PE / «PE with severe features»: 

DSOG, NICE og ACOG.  

 Alvorlig PE / “PE with severe features”  

DSOG Alvorlig PE: Alvorlig HT og/eller forekomst av kliniske symptomer og unormale laboratoriefunn som følge av organpåvirkning 

Symptomer: Hodepine, synsforstyrrelser, kramper (Eklampsi), dyspne, lungeødem, epigastrie-smerter, oppkast. 

Lab. funn: Forhøyede transaminaser, forhøyet s-bilirubin, oliguri < 400 mL/24 timer, massiv proteinuri, forhøyet s-urat, forhøyet 

s-kreatinin, trombocytopeni og DIC: forlenget APTT, lav anti-trombin, hemolyse (forhøyet laktat-DH og/eller lav haptoglobin), 

HELLP.  

 

 

NICE PE med alvorlig HT og/eller symptomer og/eller unormale biokjemiske eller hematologiske laboratoriefunn.  

Symptomer: Kraftig hodepine, synsforstyrrelser, epigastrie-smerter, oppkast, plutselig hovenhet i ansiktet, hender og føtter.  

Eklampsi, HELLP.  

Svekket koagulasjon, pågående blødning. Alvorlig oliguri. Behov for intravenøs behandling med antihypertensiva.  

 

 

ACOG Vedlegg 5.4: BOKS 3. «PE with severe features» 

Et eller flere av disse: 

Systolisk BT på 160 eller høyere, eller diastolisk BT på 110 eller høyere. Trombocytopeni < 100 x 10^9  

Leveraffeksjon: Eleverte transaminaser («to twice normal concentration») og persisterende epigastrie-smerter – uten annen 

underliggende årsak. Nyreaffeksjon: Progressiv renal-insuffisiens («doubling of the serum concentration), uten annen 

underliggende årsak. Nylig oppstått visuelle eller cerebrale forstyrrelser. Eklampsi er underlagt dette punktet: Nylig debuterte 

gran-mal anfall uten underliggende nevrologisk årsak. Lungeødem.  

 

*Alvorlig HT: Definert i alle veiledere som BT ≥ 160/110 mmHg.  
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5.5 Danske retningslinjer for ambulant oppfølging av 

pasienter med preeklampsi 

«Lav-risiko pasienter»: Oppfyller disse kriteriene og kan følges 

opp ambulant (PK) 

- GA ved debut ≥ 34 + 0 

- Diastolisk blodtrykk < 100 mmHg, systolisk blodtrykk < 150 

mmHg 

- Proteinuri: 2+ på urin-stix 

- Fravær av subjektive symptomer 

- Normal eller kun lett påvirket lab-prøver 

- Normale føtale undersøkelser (fostervannsmengde, aktivitet, NS-

flow, CTG) 

Gravide som ikke oppfylles kriteriene for ambulant oppfølging, 

legges inn på sykehuset til observasjon 

Ambulant oppfølging 

Ved diastolisk blodtrykk < 100 mmHg, kontroll innen 7 dager 

Ved diastolisk blodtrykk > 100 mmHg og/eller systolisk blodtrykk 

> 150 mmHg, kontroll innen 2 dager 

Generell oppfølging uavhengig av blodtrykk ved diagnose-

tidspunkt:  

Blodtrykk og urin-stix gjøres 1-2 ganger pr uke (fastlege eller 

jordmor). Ukentlig kontroll på svangerskapspoliklinikken med 

preeklampsi-prøver, BT, urin-stix. Fosterundersøkelse: NS-flow 

eller CTG. Vektestimering hver 14 dag.  

 

5.6 Danske retningslinjer for observasjon av gravide med 

preeklampsi på sykehus 

- Blodtrykk x 3 pr dag 

- Urin-stix x 1 daglig 

- CTG x 1-2 pr dag 

- Preeklampsi-prøver  

- Ultralyd: Vekstestimering hver 14 dag, flow x 1 pr uke.  

Hvis trombocytter < 100 x 10^9/L, utføres utvidet 

koagulasjonsutredning: Anti-trombin, APTT, fibrinogen, D-dimer, 

INR 

Ved påvirkede lever-prøver, utredes det for hemolyse: haptoglobin, 

Laktat-DH, retikulocytter.  
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5.7 Engelske retningslinjer for oppfølging og behandling 

av pasienter med preeklampsi. 

Grad av hypertensjon Mild 

140/90 til 149/99 mmHg 

Moderat 

150/100 til 159/109 mmHg 

Alvorlig 

160/110 mmHg eller høyere 

Innleggelse Ja Ja Ja 

Medikamentell 

behandling 

Nei Labetalol per os 

Behandlingsmål: Diastolisk trykk 80-100 

mmHg. Systolisk trykk < 150 mmHg 

Labetalol per os 

Behandlingsmål: Diastolisk trykk 80-100 

mmHg. Systolisk trykk < 150 mmHg 

Blodtrykksmåling 4 x pr dag. 4 x pr dag. >4 ganger pr dag 

Teste for proteinuri Skal ikke gjentas Skal ikke gjentas Skal ikke gjentas 

*Blodprøver 2 x pr uke. 3 x pr uke. 3 x pr uke.  

*Blodprøver: Nyrefunksjon, elektrolytter, hematologi, transaminaser, bilirubin. 

5.8 Amerikanske kriterier for oppfølging, innleggelse og 

forløsning hos kvinner med preeklampsi «without severe 

features». 

Innleggelse og forløsning hvis >GA 37+0 Mistenkt abruptio placenta Hvis GA > 34+0 må man oppfylle minst et 

av *tilleggskriterie 

*Tilleggskriterie: Tegn til fødsel, pPROM, vekstestimering av fosteret tilsvarer mindre enn fem-persentilen, 

oligohydramnion eller BPP 6/10 eller mindre (biophysical profile: prenatal ultrasound evaluation).     

Hvis man ikke oppfyller kriteriene nevnt over og GA < 37+0 utføres følgende:  

- Evaluere maternell tilstand x 2 pr uke. Blodprøver: Hematologi, transaminaser, s-kreatinin 

utføres 1 x pr uke. CTG (NST: nonstress test) x 2 pr uke. Ved avvikende/patologisk CTG 

utføres BPP. Vekstestimering hver 3 uke og estimering av fostervann hver uke.  

Hyppigheten til hvor ofte en utfører disse vurderingene kan justeres ut fra kliniske funn. 

Enten hvis pasienten er innlagt eller følges opp på poliklinikk («outpasient management»). 

Ved forverring av maternell eller føtal tilstand, hvis GA passerer > 37+0, ved tegn til fødsel 

eller pPROM skal kvinnen induseres til fødsel.   
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5.9  Amerikanske kriterier for forløsning hos kvinner 

med PE «with severe features» før GA 34+0 

Ekspektans ved GA < 34+0 krever: 

- Klinisk stabil maternell og føtal tilstand, innleggelse på sykehus der man har adekvate 

sykehusfasiliteter med intensiv-avdeling.  

- Gi glukokortikoider  

Hvis «PE with severe features» og/eller HELLP før GA 23+0 (grensen for «fetal 

viability») anbefales: 

- Stabilisering av maternell tilstand, og deretter forløsning.  

Kontraindikasjoner for ekspektans hos kvinner med «PE with severe features» der GA 

< 34+0 

- Eklampsi, lungeødem, DIC, ukontrollerbart alvorlig HT, ikke-vitalt foster, unormale føtale 

prøvesvar, abruptio placentae, føtal forverring.  

Hvis man oppfyller noe av disse kriteriene: Stabilisering av maternell tilstand, og deretter 

forløsning. 

Hvis man ikke oppfyller de overnevnte kriteriene, men de som listes opp under: Avvent 

forløsning i 48 timer og gi Kortikosteroider.  

- ≥ GA 33+7, persisterende symptomer, HELLP, IUGR (under 5 persentilen), alvorlig 

oligohydramnion, reversert ende-diastolisk flow (a umbilicalis, doppler), spontane 

fødselstegn, pPROM eller renal dysfunksjon.  

Hvis tilstanden ikke kvalifiserer derimot, indikerer dette ekspektans – frem til at disse 

kriteriene er oppfylt:  

- GA 34+0, det oppstår kontraindikasjoner for ekspektans, unormale maternelle eller føtale 

prøvesvar, spontane fødselstegn eller pPROM.  

Hvis oppfylt: Indikerer dette forløsning (selv om det er før GA 34+0).  
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5.10  DSOG behandlingsalgoritme ved antihypertensiv 

behandling  

  

 Akutt behandling (ved behov) Vedlikeholdsbehandling 

(faste medisiner) 

Moderat hypertensjon 

Blodtrykk 150/100 til 159/109 

mmHg 

Ikke nødvendig Tabl. Metyldopa 250-

500 mg x 3-4 

ELLER 

Tabl. Labetalol 100-200 

mg x 3-4 

Kan gis i kombinasjon 

Alvorlig hypertensjon 

Blodtrykk 160/110 til 180/115 

mmHg 

Tabl. Labetalol 200 mg 

Hvis BT > 160/110 mmHg etter 30 minutter startes iv-

behandling: 

Første dose: Labetalol 5-10 mg iv, deretter 20 mg, 40 mg, 60 

mg, 80 mg med 10 min. intervall (maksimal dose er 220 mg) 

Hvis BT > 160/110 mmHg 90 minutter etter første dose med 

Labetalol iv 

Tabl. Nifedipin: Første dose 10 mg, kan gjentas med 30 min 

intervall (maksimal dose er 60 mg).  

Tabl. Labetalol 200-400 

mg x 4 

Evt. Suppleres med: 

Tabl. Metyldopa 250-

500 mg x 3-4  

og/eller  

Tabl. Nifedipin depot. 

30-120 mg x 1 ELLER 

60 mg x 2 

 

Hypertensiv krise 

Blodtrykk ≥ 180/115 mmHg 

Indikasjon for akutt reduksjon av 

BT innen 60 min. 

BT måles hvert 5 min. Vurder 

kontinuerlig invasiv BT-måling 

Starter direkte med iv-behandling 

Labetalol 5-10 mg iv. Deretter 20, 40, 80, 80, 80 mg med 5 

min interval.  

Ved manglende effekt eller kontraindikasjon for Labetalol:  

Nepresol 6,25 mg iv. Kan gjentas x 3 med 30 min. intervall 
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5.11  ACOG: Kriterier for kortikosteroider 

1. Alvorlig PE før GA < 34+0 som behandles med ekspektans.  

2. Hvis noen av tilleggskriteriene listet opp under foreligger og maternell og føtal 

situasjon er stabil, skal man avvente forløsning i 48 timer slik at behandlingen har effekt. 

- pPROM, trombocytopeni, forhøyede transaminaser, IUGR (mindre enn 5 persentilen), 

alvorlig oligohydramnion, reversert ende-diastolisk flow i navlearterien ses på Doppler, 

renal dysfunksjon.  

3. Hvis noen av tilleggskriteriene listet opp under foreligger og forløsning umiddelbart er 

indisert, er det likevel anbefalt å gi slik behandling.  

- Alvorlig HT som ikke kontrolleres ved opptrappet behandling, eklampsi, DIC, lungeødem, 

abruptio placentae, «nonreassuring fetal status»  
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5.12 Håndtering av PE-pasienter postpartum 

DSOG: Generelle retningslinjer for håndtering av PE-pasienter avhenger av alvorlighetsgrad. 

Alvorlig PE Mild-moderat PE 

Medikamentell behandling:  

- Anbefaler syntocinon/oxytocin drypp iv for å forhindre postpartum-

blødning.   

- Methergin er kontraindisert (øker BT) 

- Unngå NSAIDs hvis alvorlig PE, forhøyet kreatinin og lave 

trombocytter (kan gi forverring av HT og gi akutt nyresvikt, samt 

svekke koagulasjonsevnen)   

- Per oral behandling med anti-hypertensiva skal fortsette postpartum.  

- Hvis Magnesium-behandling, skal varigheten vurderes individuelt, 

normalt 24 timer etter forløsning.  

- Tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin inntil pasienten er 

fullt mobilisert, med mindre pågående blødningsrisiko og/eller 

trombocytter < 60 

- Behandling med antihypertensiva skal fortsette 

postpartum, og nedtrapping bør begynne etter 1 uke hvis: 

stabilt BT < 140/90, ingen subjektive symptomer. 

Dosering halveres hver andre dag såfremt BT fortsatt er < 

140/90 mmHg.  

- Nedtrappingen kan enten foregå hjemme, via fastlege eller 

gjennom barselavd eller medisinsk avd.  

- Pasienten kan skrives ut ved stabilt BT < 140/90 og ingen 

subjektive symptomer. Ved fortsatt behov for 

antihypertensiva, kan pasienten selv måle BT hjemme.   

 

Forskjeller/ulikheter mellom DSOG/NGF på retningslinjer vedrørende postpartum-

oppfølging:  

NSAIDs NGF:  

- Unngås hvis: Dårlig regulert HT, oliguri, tegn på svekket 

nyrefunksjon, trombocytopeni.  

DSOG: 

- Unngås hvis: Alvorlig PE, forhøyet kreatinin og lave 

trombocytter. 

Fragmin-profylakse NGF:  

- Unngås hvis koagulopati (lave trombocytter): pasienter med 

alvorlig PE eller HELLP med koagulasjonsforstyrrelse bør ikke 

få fragmin før koagulopatien er i bedring og det hvis det ikke 

er blødningsfare.  

DSOG: 

- Unngås hvis blødningsrisiko og/eller trombocytter < 60.  

Persisterende HT på postpartum-kontroll NGF:  

- Utredning hvis persisterende HT. 

DSOG:  

- Utredning for nyresykdom, nyrearteriestenose, 

hyperaldrogenisme, postpartum thyroiditt, forverring av graves 

sykdom, feokromocytom.  

Proteinuri DSOG:  

- Undersøkes ikke rutinemessig etter forløsning, kun hvis man 

mistenker nyresykdom. Kontroll hos fastlege 6-8 uker 

postpartum, hvis proteinuri fortsatt foreligger: Henvisning til 

nefrolog.  
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5.13 NICE: Kriterier for utskrivning av PE-pasienter 

Må oppfylle alle punkter 

- Ingen subjektive symptomer på PE, BT (med/uten behandling) er ≤ 149/99 mmHg, 

blodprøver er normale eller i bedring.  

5.14 NICE: Oppfølging av PE-pasienter etter utskrivelse  

Hvis behandlet med antihypertensiva under graviditet: 

- BT-kontroll hos fastlege 2 uker postpartum, nedtrapping av medisiner. 

Hvis persisterende HT som krever behandling etter 2 uker: 

- Ny medisinsk vurdering 

Alle PE-pasienter 

- Kontroll 6-8 uker postpartum. Hvis persisterende HT: Henvisning til spesialist for 

utredning.  

5.15 NICE: Risikofaktorer for PE. Kriterier for PE-

profylakse med Aspirin.   

Høyrisikopasienter: Nok med ett av disse: 

- Tidligere hypertensiv svangerskapsforstyrrelse, kronisk nyresykdom, autoimmun sykdom 

(SLE, anti-fosfolipid-syndrom), diabetes type 1 og 2, kronisk HT.  

Moderate risikofaktorer: Mer enn en av disse:  

- Førstegangsfødende, ≥ 40 år, > 10 år siden siste svangerskap, BMI ≥ 35 kg/m^2, hereditet 

på PE, multiple fostre.  
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5.16 ACOG: Kriterier for PE-profylakse og forebyggende 

tiltak ved planlagt graviditet  

Lav-dose Aspirin gis til kvinner fra GA 12, som tidligere har hatt PE og erfart en av disse 

komplikasjonene: 

- Forløsning før GA 34 eller hatt PE i flere enn ett tidligere svangerskap. 

Hvis man planlegger å bli gravid: Kliniker skal forebygge risikofaktorer knyttet til PE. Dette 

gjelder primært vektnedgang. Vektnedgang bidrar til lavere BMI, men også forebyggende 

mot utvikling av diabetes type 2 samt kronisk HT.  

- Før svangerskapet skal helst pasienter med kronisk HT og/eller diabetes type 2 ha optimal 

blodglukose og blodtrykk.   

5.17  Prediktive faktorer for føtale og/eller maternelle 

komplikasjoner  

- GA, trombocyttall, brystsmerter eller dyspne, oksygen saturasjon, s-kreatinin konsentrasjon 

og ASAT konsentrasjon 
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