
Södertälje SjukhuS –  din nära SpecialiStvård

Till dig som har 
havandeskaps-
förgiftning
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Vi är miljöcertifierade 
enligt ISO 14 001

Södertälje Sjukhus AB 
Rosenborgsgatan 6-10

152 86 Söder täl je
Telefon vxl : 08-550 240 00

soder tal jesjukhus.se
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Det är viktigt med en bra förberedelse. Välkommen till våra öppna  
föreläsningar om förlossning och BB-tiden. 

Erfarna barnmorskor föreläser.  

Datum och tider hittar du på vår hemsida www.sodertaljesjukhus.se

Ring och gör din anmälan på tel.nr. 08-550 242 42

Information sammanställd av Mahin Bagher, Södertälje Sjukhus



Vad är havandeskapsförgiftning?
En graviditetskomplikation där den blivande mamman får högt 
blodtryck och äggvita i urinen. Ett annat ord för havandeskapsför-
giftning är preeklampsi.

Vad beror havandeskapsförgiftning på?
Orsaken är inte riktigt klarlagd. Forskning tyder på att ämnen från 
moderkakan påverkar små blodkärl i mammans kropp, bland annat 
i njurarna.

Vem får havandeskapsförgiftning?
Cirka 5 % av gravida får sjukdomen, och risken är störst i första gra-
viditeten. Risken ökar om man haft det i en tidigare graviditet, om 
man är överviktig eller har en annan samtidig åkomma såsom t ex. 
diabetes, högt blodtryck innan graviditeten, eller en njursjukdom.

Varför är det så viktigt att kontrollera mamma 
och foster vid havandeskapsförgiftning?
I de flesta fall är det ett tillstånd som har en mindre påverkan på mor 
och barn. Men ett fåtal av mammorna blir mycket dåliga och kan få 
kramper, och ett fåtal av fostren kan få en påverkan på sin tillväxt i 
livmodern. Dessa fall vill man hitta och försöka förebygga genom att 
förlösa innan tillståndet blir allvarligt för mor eller foster.

Vilka är symptomen på havandeskapsförgiftning?
En del får inga symptom alls, andra kan få några symptom, och ett 
fåtal får flera av följande; huvudvärk, påverkan på synen såsom fläck-
ar i synfältet eller ljusblixtar, ont högt upp i magen, svullnad särskilt 
i ansiktet, och en känsla av att vara allmänt ”sänkt”. En del av dessa 
symptom uppträder förstås även hos helt friska gravida, men det 
är viktigt att du berättar för din barnmorska eller doktor om dessa 
symptom uppträder eller hastigt förvärras.

Vad kan du göra åt havandeskapsförgiftning?
En del av havandeskapsförgiftningen är ett högt blodtryck. Lugn 
och ro och vila är ett sätt att själv bidra till att sänka sitt blodtryck. 
Men måttlig motion är bara bra för de flesta.

Vad kan sjukvården göra åt havandeskaps-
förgiftning?
Det enda som gör att havandeskapsförgiftningen försvinner är att bli 
förlöst. Fram till dess så gör mödravården och sjukvården det vi kan 
för att kontrollera att mamma och foster har en säker graviditet. Att 
behandla blodtrycket är viktigt för mammans hälsa, men ett normalt 
blodtryck innebär inte att havandeskapsförgiftningen i sig är botad. 
Efter förlossningen går en havandeskapsförgiftning ofta snabbt över, 
men det kan ta ett par dygn efter förlossningen tills det vänder. 

Vilka kontroller görs?
Vilka kontroller som görs avgörs från fall till fall, och beror på  
graden av havandeskapsförgiftning och hur långt gången gravidite-
ten är. De kan bestå av:

• Blodtryckskontroller

• Kontroll av äggvita i urinen

• Blodprover

• Registrering av barnets hjärtaktivitet  (CTG)

• Ultraljud för att avgöra barnets tillväxt


