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Behandling vid eklampsi och 
svår preeklampsi 
 
Berörda enheter 
Förlossningsenheterna Region Norrbotten. 

 

Vid hotande eklampsi/svår preeklampsi 
Absolut viktigast för att förebygga eklampsi är blodtryckskontroll. 

Kontrollera reflexer/fotklonus. Se f ö Vårdprogram för hypertoni under 

graviditet samt preeklampsi.   

 

Blodtryck ≥ 160/110 
 
Kontakta omedelbart obstetriker vid sBT ≥ 160 mm Hg och/eller dBT ≥ 

110 mm Hg. 

 

 sBT ≥ 160 mm Hg och/eller dBT ≥ 110 mm Hg ska behandlas 

omgående 

 Målet är att snabbt sänka sBT ˂ 160 mm Hg för att skydda kvinnan 

 Ska övervakas på sjukhus, överväg multidisciplinär samverkan 

o Kontroll av BT/puls initialt var 10 – 15e minut tills 

stabilisering, sedan var 4e timme 

 

Läkemedel Dosering Tid till effekt, upprepad 

dos, maxdos 

Kommentar 

Nifedipin (Adalat®) 10 mg peroralt. 

Vid otillräcklig effekt efter 

20 minuter ges 

20 mg peroralt. 

Vid otillräcklig effekt efter 

20 minuter ges 

20 mg peroralt. 

Obs, behöver inte tuggas! 

Tid till effekt är 5 – 10 

minuter. 

Otillräcklig effekt = 

kvarstående svår hypertoni 

(sBT ≥ 160 mm Hg och/eller 

dBT ≥ 110 mm Hg). 

Maxdos nifedipin är 80 

mg/24 h. 

Interaktion mellan 

kalciumantagonister och 

magnesiumsulfat, 

myokarddepression finns 

beskrivet men är ovanligt (˂ 

1 %). Behandlas med 

kalciumglukonat 10 mg iv.  

Labetalol (Trandate®) 20 mg iv under minst 2 

minuter. 

Vid otillräcklig effekt efter 

10 minuter ges  

40 mg iv under minst 2 

minuter. 

Vid otillräcklig effekt efter 

10 minuter ges  

80 mg iv under minst 2 

minuter. 

Vid fortsatt otillräcklig effekt 

efter 10 minuter, övergå till 

dihydralazin 10 mg iv under 

minst 2 minuter. 

 

 

Tid till effekt är 5 minuter. 

Otillräcklig effekt = 

kvarstående svår hypertoni 

(sBT ≥ 160 mm Hg och/eller 

dBT ≥ 110 mm Hg). 

Maxdos iv labetalol är 200 

mg. 

Iv infusion labetalol: 20 – 

160 mg/timme. 

Infusionstakten ska starta på 

20 mg/h och dubbleras var 

30e minut tills ett 

tillfredsställande svar erhålls, 

dvs. 40 mg/h, 80 mg/h upp 

till 160 mg/h.  

 

Försiktighet vid astma, AV 

block II-III. 

Behandling med 

betablockerare kan medföra 

risk för neonatal hypoglykemi 

och bradykardi, informera 

neonatolog.  

Kvinnor av afrikanskt 

ursprung är mindre känsliga 

för betablockerare. 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/V%c3%a5rdprogram%20f%c3%b6r%20hypertoni%20under%20graviditet%20samt%20preeklampsi,%20Norra%20Sjukv%c3%a5rdsregionen.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Diagnos/ICD10/V%c3%a5rdprogram%20f%c3%b6r%20hypertoni%20under%20graviditet%20samt%20preeklampsi,%20Norra%20Sjukv%c3%a5rdsregionen.pdf
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Dihydralazin 

(Nepresol®) 

Licenspreparat 

5 mg dihydralazin iv under 

minst 2 minuter. 

Vid otillräcklig effekt efter 

20 minuter ges 

5 – 10 mg dihydralazin iv 

under minst 2 minuter. 

Vid otillräcklig effekt efter 

20 minuter ges 

5 – 10 mg dihydralazin iv 

under minst 2 minuter. 

Tid till effekt är 5 minuter. 

Otillräcklig effekt = 

kvarstående svår hypertoni 

(sBT ≥ 160 mm Hg och/eller 

dBT ≥ 110 mm Hg). 

Maxdos är 25 mg. 

Överväg att ge 500 mL extra 

Ringer Acetat iv inför 

behandling med iv injektion 

av dihydralazin för att undvika 

blodtrycksfall. 

 

 

Vid utebliven effekt kontaktas anestesiolog, ev. internmedicinare. 

 

Vid uppnådd effekt (sBT < 150 mm Hg och dBT < 100 mm Hg), upprepa 

BT var 10e minut under 1 timme, sedan var 15e minut under 1 timme, sedan 

var 30e minut under 1 timme och sedan varje timme under 4 tim. Individuell 

plan för övervakning rekommenderas därefter. 

 

Vid stegrade reflexer/fotklonus bör krampförebyggande behandling 

med magnesiumsulfat ges enligt nedan. 

 

Vid kramp/eklampsi 
 
Akut omhändertagande 

1. Larma förlossnings- och narkosjour 

2. Håll fria luftvägar, sätt nål(ar)/säkerställ fri venväg 

3. Hämta ”krampkorgen” 

4. Ge 35 ml (= 17,5 mmol = 4,3 g) magnesiumsulfat långsamt 

intravenöst 

5. Lägg patienten i vänster sidoläge för att undvika aspiration om hon 

är medvetandesänkt 

6. Koppla syrgas och pulsoximeter 

 

När krampen är hävd ges fortsatt magnesiumbehandling som krampprofylax 

enligt nedan. 

Planera för förlossning. 

 

Fortsatta kramper eller återkommande anfall under 
gågående magnesiumbehandling 
Ge ny bolusdos enligt ovan. 

 Vid vikt ≥ 70 kg ges normal dos, 35 ml 

 Vid vikt ˂ 70 kg ges 20 ml 

 Vid fokala symptom eller mer än ett anfall beställs akut DT hjärna 

 

Magnesiumsulfatbehandling för krampprofylax 
 

1. Efter kramp, som profylax mot upprepade 
krampanfall 
När anfallet är hävt ges magnesiuminfusion. 
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 Addex Magnesium® 5 x 10 ml blandas med 450 ml 5 % 

glukos/Ringer-Acetat® till en total volym om 500 ml 

 Kontinuerlig infusion ges med 40 ml/timme 

 Infusionen fortsätter till 24 timmar efter förlossningen 

och/eller 24 timmar efter senaste krampanfallet 

 Infusionslösningen är hållbar 12 timmar 

 

2. Krampprofylax vid svår preeklampsi 
Behandlingen ges som bolusdos följd av kontinuerlig infusion. 

 Bolusdos: Ge 35 ml (= 17,5 mmol = 4,3 g) magnesiumsulfat 

långsamt intravenöst 

 Kontinuerlig infusion: Se ovan 

 

Kontroller under magnesiumbehandling 
 

En vanlig biverkan av magnesiumbehandling är värmekänsla. 

Kontrollerna syftar till att upptäcka toxiska biverkningar som ska föranleda 

dosminskning. 

Sådana biverkningar är upphävd patellarreflex, andningsdepression och 

minskad urinproduktion. 

 

 De första två timmarna kontrolleras patellarreflexer och 

andningsfrekvens var 15e minut, därefter med 30 – 60 minuters 

intervall 

o Resultatet av dessa undersökningar samt timdiures 

dokumenteras 

 Om patellarreflexen bortfaller avbryts infusionen. När den 

återkommer påbörjas infusionen igen med halverad dos, dvs. 20 

ml/timme.  

 Om andningsfrekvensen är ˂ 10/minut avbryts infusionen, syrgas 

ges på mask och fria luftvägar säkras. Vid mer uttalad 

andningsdepression ges antidot enligt nedan. 

 Vid urinproduktion ˂ 100 ml/4 timmar (˂ 25 ml/timme) men andra 

symptom på magnesiumintoxikation saknas, minskas 

infusionstakten till 20 ml/timme 

 Serumkoncentrationen av magnesium kontrolleras endast vid behov. 

Terapeutisk nivå: S-Mg 2 – 4 mmol/L 

 

Antidot 
 Calciumgluconat 2,25 mmol Ca2+, 10 ml ges långsamt intravenöst 

under 10 minuter vid andningsdepression 

 Interaktion: Vid samtidig behandling med kalciumantagonist kan 

magnesium potentiera den blodtryckssänkande effekten varför 

försiktighet bör iakttas 

 

Lab 
Kontrollera Hb, TPK, ALAT, APTT, PK(INR), Na, K, kreatinin (”tox 2”). 

 

Förlossning 
Omedelbart kejsarsnitt pga. krampanfall är INTE indicerat. Övervaka fostret 

med kontinuerlig CTG. Efter ev. initial bradykardi brukar CTG 
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normaliseras, bortsett från en eventuell nedsatt variabilitet. Bedöm om det 

finns förutsättningar för vaginal förlossning. Även vid ogynnsamt 

cervixstatus kan många förlösas vaginalt vid induktion efter vecka 32 – 34.  

 

Postpartum 
Methergin® är kontraindicerat vid svår preeklampsi/eklampsi. 

Oxytocin och misoprostol kan ges enligt rutin. 

Magnesiumsulfatinfusion fortsätter till 24 timmar efter förlossningen 

eller senaste krampanfallet. 

 

ICD 
O14, O15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


