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Anbefalinger: 
 
Vi anbefaler 5 IE oksytocin i.m. som primærprofylakse til alle ved normal fødsel (I) 
Vi anbefaler 3 IE oksytocin langsomt i.v. ved keisersnitt, kan gjentas x 2 (I) 
Vi anbefaler i.v. tranexamsyre (1 g i.v.) før hudincisjon ved keisersnitt hvor kvinnen har økt 
risiko for PPB (I).  
Vi anbefaler i.v. tranexamsyre (1 g i.v.) tidlig ved pågående PPB (I) 
Vi anbefaler oksytocindrypp 50 IE/500 ml NaCl/Ringer, 150 ml/time intravenøst ved PPB (I) 

Vi anbefaler tidlig transfusjon ved alvorlig PPB (I) 

Vi anbefaler behandling av antenatal anemi i svangerskapet (I) 

 

Søkestrategi:  
Pyramidesøk, Mc Master Plus, Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & 
Gynaecologists (RCOG), Up To Date, PubMed. 
 
Søkeord: postpartumblødning, blødning etter fødsel, atoni, etterbyrdsbløder, 
koagulasjonsforstyrrelser, DIC, transfusjon, fastsittende placenta, PPH, PPB. 

 

Definisjoner  

Tidlig postpartumblødning: >500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen  
Alvorlig postpartumblødning: >1000 ml blødning i løpet av første 24 timer etter fødsel  
Livstruende blødning: > 40 % blodtap (ca. 2800 ml hos en kvinne på 70 kg)  
Sen postpartumblødning: fra 24 timer til 12 uker postpartum 

 

Epidemiologi  

Postpartumblødning >500 ml: ca. 25 % av alle fødende.  
Alvorlig postpartumblødning >1000 ml: ca. 5 % av alle fødende, >1500 ml: ca. 2,5 %. 
Livstruende blødning: ca. 0,37 %. 
 

 Årsaker 1-3 

Tone: uterusatoni (60-80 %).  
Trauma: rifter, hematom, uterusruptur, uterusinversjon (10%). 
Tissue: placenta- og hinnerester (inkl. placenta accreta, percreta, increta) (10-30%). 
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Thrombin: koagulopati/Disseminert Intravaskulær Koagulasjon (DIC) (1%). 
 
Husk at flere etiologiske faktorer kan opptre samtidig. 
 
Sen postpartumblødning  

Viktigste årsaker: Placenta- og hinnerester og/eller infeksjon i uterus.  

 

Risikofaktorer 1, 3, 4 

- Tidligere postpartumblødning  
- Lavtsittende placenta, placenta previa, invasiv placenta (accreta/increta/percreta),  
- Tidligere keisersnitt eller uteruskirurgi  
- Antepartum blødning  
- Langvarig fødsel, oksytocinstimulering, induksjon, operativ forløsning  
- Flerlingsvangerskap, polyhydramnion, stort barn (overdistendert livmor) 
- Maternell overvekt, høy alder, høy paritet 
- Myoma uteri 
- IVF/ICSI 
- Koagulasjonsforstyrrelser pga. alvorlig preeklampsi, HELLP, AFLP, placentaløsning. 
- Bruk av antikoagulantia  
- Intrauterin fosterdød, sepsis, embolier med gass/luft/fostervann  
- Blødningssykdommer: ITP, von Willebrands sykdom, Hemofili A og B, Trombasteni 

 

Husk at risikofaktorene kan opptre både før og under fødsel og at de akkumuleres 
fortløpende. Man må derfor modifisere behandlingsplaner underveis når nye risikofaktorer 
tilkommer. 

Diagnostikk av blodtap 5, 6 

Den visuelle estimeringen av blodtap under fødsel er unøyaktig. Det er derfor viktig å 
overvåke kliniske tegn og symptomer på stort blodtap i tillegg.  

Det anbefales å måle det faktiske blodtapet, spesielt ved operative forløsninger, fremfor 
visuell estimering. 

Gravide dekompenserer sent, dvs. at de kan ha store tap, og likevel presentere upåvirket 
fysiologi. Krever derfor tett og tverrfaglig oppfølging (obstetriker/anestesilege). 

Samtidig hypotensjon og takykardi er ALLTID et alvorlig blødningstegn (i fravær av sepsis).  

 
Behandling 7-13 
 
Tabell 1. Medikamentell behandling i anbefalt rekkefølge 

Medikament/dose Gjentatt dose Kontraindikasjon (KI) Anbefalt/Foreslått 
1. Oxytocindrypp 50 IE i 500 ml 

NaCl/Ringer; 150 ml/t iv. 
 

  Anbefalt (I) 
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2. Traneksamsyre (Cyklokapron®) 
1000 mg langsomt iv.  

Kan gjentas etter 30 
minutter, evt. som 
infusjon: 1g/8 timer 
 

 Anbefalt (I) 

3. Methylergometrin 0,2 mg (1ml) 
i.m. eller fortynnet med 9 ml 
0,9% NaCl langsomt i.v. 

Kan gjentas hver 2. 
time inntil 5 ganger 
/døgn. 
Totaldose 1,0 mg. 
 

Relativ KI ved 
hypertensjon 
KI ved koronarsykdom 

Anbefalt (I) 

4. 15-metyl-PGF2aALFA 
(Prostinfenem®) 0,25 mg i.m. 
eller intramyometrielt.  

Kan gjentas hvert 15 
min inntil 8 ganger. 
Totaldose 2,0 mg.  
 

Relativt KI ved astma  
KI ved pulmonal 
hypertensjon 

Anbefalt (I) 

5. Misoprostol tabl. 0,2 mg, 4 tabl. 
sublingualt evt. rektalt * 
NB! langsom absorpsjon 

Kan gjentas etter 2 
timer.  
 

 

 Foreslått (I) 

 
*Det er ikke påvist sikker tilleggseffekt av misoprostol i kombinasjon med andre uterotonika; 
anbefales derfor primært hvis andre uteruskontraherende medikamenter ikke er tilgjengelig 
(I). Rektal administrasjon har en farmakokinetisk profil som gir dårligere effekt enn 
sublingual administrasjon. 
Vi anbefaler at fødestuer og operasjonsstuer har en” blødningsboks” med alle aktuelle 
medikamenter tilgjengelig. 
 

Behandling ved pågående blødning: 
Det er viktig at man bruker en kombinasjon av medikamenter, mekaniske og kirurgiske 
metoder for å stoppe blødningen, avhengig av årsaken til at kvinnen blør. 

Vær raskt ute med kirurgiske intervensjoner dersom man ikke får stoppet blødningen med 
medikamenter. 

Tiltak ved moderat blødning (500–1000 ml) uten kliniske tegn på sjokk 
 
1. I.v. tilgang (2 grove kanyler) 
2. Blodprøver: Hb, hct, trombocytter, typing og screening, evt. INR, fibrinogen, APTT 
3. Estimert/målt blodtap, BT, respirasjonsfrekvens og puls overvåkes og registreres 

fortløpende 
4. Start med oppvarmet i.v. væske (Ringer), inntil 1000 ml. Ved behov for større volum 

brukes blodprodukter dersom det er pågående blødning.  
 

Videre tiltak ved større blødninger (>1000 ml), pågående blødning og/eller tegn på sjokk. 
Fortløpende vurdering av overflytning til operasjonsstuen. 
 
1. Tilkall mer hjelp på fødestuen inkludert anestesilege 
2. Legg pasienten flatt  
3. O2 på maske  
4. Start infusjon av varmede blodprodukter raskt  
5. Bimanuell uteruskompresjon, inspeksjon og eksplorasjon, sutur av rifter (I)  
6. Tøm urinblæren, evt. foleykateter  
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7. Forløsning av placenta på fødestuen hvis mulig (Credé)  
8. Hypotermiprofylakse (oppvarmede i.v. væsker/varme tepper) 
 

Intervensjoner på operasjonsstuen 

1. Manuell uthenting av placenta/revisio (I). Ultralyd-kontroll kan være nyttig per- eller 

postoperativt ved mistanke om retinerte placentarester. 
2. Sutur av dype vaginalrifter eller cervixrifter (II)  
3. Bimanuell uteruskompresjon kontinuerlig evt. av assistent (fra starten) (I)  
4. Uterustamponade med ballong (III)  
5. Sutur av uterusruptur evt. placentasengen (III)  
6. Kompresjonssutur (B-Lynch eller Hayman) ved uterusatoni (III)  
7. Aortakompresjon (III)  
8. Arteriell embolisering der det er tilgjengelig (III)  
9. Aorta okklusjonsballong (REBOA) (III)  
10. Devaskularisering av uterus: ligatur av aa. uterinae/aa. ovaricae (III)  
11. Ligatur av aa. iliaca internae (evt. hjelp av erfaren kirurg)  
12. Supravaginal uterusamputasjon/hysterektomi  
13. «Pakking av buken» med kompresser hvis fortsatt pågående blødning og DIC (kontakt 
erfaren kirurg) 
 
Rekkefølgen vil være avhengig av om dette er en vaginal fødsel eller keisersnitt.  
I tillegg vil tilgjengelighet av intervensjonsradiolog og kompetanse på det enkelte sykehus 
være avgjørende for valg av intervensjon. 
 

Transfusjon ved pågående alvorlig blødning 14-22 

Behandling av blodtap og væske startes parallelt med annen behandling (I-III). 

Vi anbefaler 

1. Ringer acetat. Unngå å gi mye krystalloider grunnet fare for fortynningskoagulopati (max. 
1000 ml) før oppstart med blodprodukter.  

2. Tidlig oppstart med transfusjon. Vurder både SAG og plasma (Octaplas®) initialt, 
alternativt massiv transfusjonspakke (5 SAG: 5 Plasma: 1 Trombocyttkons).  

Det er mye som tyder på at plasmabehovet ikke er så stort i initialfasen av en PPB, gitt at 
det ikke foreligger koagulopati, som f.eks. ved 
placentaløsning/fostervannsemboli/preeklampsi m/koagulopati.  

3. SAG og plasma (Octaplas®) ordineres i forholdet 1:1 så lenge blødningen pågår. 

VE-POCT (Rotem®/TEG®) for fortløpende måling av koagulasjonsevnen er lovende, men 
fortsatt på forskningsstadiet. 

4. Trombocytter bør transfunderes ved trombocytt-tall < 100x109/l (basert på lab.svar) 
5. Fibrinogenkonsentrat anbefales (Riastap®): 4 g i.v. bør gis ved mistanke om tap av ett 

blodvolum evt. etter fibrinogen konsentrasjonsmåling. Et plasma-nivå ≥ 2,5 g/l bør 

tilstrebes. 
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6. Kalsiumtilskudd ved ionisert Ca2+< 1,2 mmol/l. (Kalsiumnivået er viktig for hemostasen og 
i-Ca må enten måles jevnlig, evt gis det 5-10 mmol CaCl2 per infundert massiv 
transfusjonspakke) 

7. Desmopressin (Octostim®) er anbefalt ved hemofili/von Willebrands sykdom og evt. ved 
andre årsaker til dårlig fungerende trombocytter som ved bruk av acetylsalisylsyre. 

Monitorér alle parametre på egnet overvåkningsskjema. Avvik skal utløse korreksjon. 
- Temp. overvåkes  
- Monitorering av resp.frekvens, puls og BT  
- Foleykateter med timediurese 
- Arteriekran 
- Dokumentér væskebalanse, estimert blødning, blodprodukter og utførte prosedyrer 

underveis 
 

Behandlingsmål for resusitering 23 

- Hb under pågående blødning ≥ 10 g/dl. Ved blødningskontroll ≥ 7 g/dl  
- INR <1,5 
- Fibrinogen ≥ 2,5 g/L  
- Trc ≥ 100x10 9/L  
- APTT <1,5 x normal blødningstid 
- Temp 37° C  
- Timediurese ≥ 0,5 ml/kg  
- PaO2 >12 kPa  
- Normalisering av laktat og BE 
- Ionisert Ca2+ ≥ 1,2 mmol/l 

 

Vi anbefaler tromboseprofylakse innen 6 timer etter oppnådd hemostase og velkontrahert 
uterus ved alvorlig PPB. Disse kvinnene får en kraftig aktivering av koagulasjonssystemet 
etter blødningen, har økt risiko for infeksjon og er ofte immobilisert. Se for øvrig kapittel om 
trombose. 

 

Profylakse i svangerskapet 1, 2, 24-26 

Antenatal anemi bør undersøkes og behandles adekvat i svangerskapet. Behandling 
reduserer forekomsten av maternell anemi etter fødsel, samt insidensen av lav fødselsvekt 
(I). Det er påvist en sammenheng mellom anemi i svangerskapet (Hb < 9 g/dl) og større 
blodtap under fødsel (III). I tillegg dekompenserer kvinner med anemi raskere ved en alvorlig 
blødning.  

I.v. jern foreslås når p.o. jern ikke tolereres eller absorberes, ved dårlig compliance eller når 
kvinnen nærmer seg termin. Se for øvrig kapittel om anemi i svangerskapet. 
 

Primærprofylakse 8, 27-30  

1. Vi anbefaler 5 IE oksytocin i.m. ved normal fødsel (I)  
a. Vi foreslår ytterligere 3 IE oksytocin langsomt i.v. ved økt risiko for PPB (II) 
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2. Vi anbefaler 3 IE oksytocin langsomt i.v. ved keisersnitt, kan gjentas x 2 (I).  
Oksytocin titreres én og én enhet intravenøst. Større bolusdoser til pasienter med kjent 
hjertesykdom og/eller hypovolemi kan gi sirkulasjonskollaps. 

 
3. Vi anbefaler i.v. tranexamsyre (1 g i.v.) før hudincisjon ved keisersnitt hvor kvinnen har økt 
risiko for PPB (I).  
 

Aktiv håndtering av 3. stadium 27, 31-33 

Aktiv håndtering av 3. stadium reduserer risikoen for PPB, fastsittende placenta og anemi 
etter fødsel, og anbefales ved alle fødsler (I).  
Vi anbefaler   

• Primærprofylaktisk oksytocin (se over) 

• Kontrollert drag i navlesnoren  
Det er vist at sen avnavling (minst 2 min) er gunstig for barnet. Tidlig avnavling bør derfor 
ikke være en del av aktiv placentaforløsning (I). 
 

Fastsittende placenta 34, 35 

Placenta bør være forløst innen 30 min. da risikoen for alvorlig blødning øker signifikant 
etter 30 min. Ved aktiv forløsning av placenta, får man forløst placenta i løpet av 30 min i 
98% av tilfellene. 

 

Konsekvenser for senere helse  

- Uttalt anemi med kliniske symptomer  
- Multiorgansvikt, spesielt nyresvikt  
- Sheehan syndrom (hypofysesvikt)  
- Komplikasjoner etter nødvendige kirurgiske inngrep 
- Tap av fertilitet  
- Sepsis  
- Trombose 
- Maternell død 

 

Pasientinformasjon 

Nøye informasjon og gjennomgang av forløpet i barseltiden er viktig. Etterkontroll med ny 
gjennomgang og vurdering av risikofaktorer ved alvorlig blødning. 
Informeres om å gi beskjed til kontrollerende lege og jordmor ved neste svangerskap.  
Innhent epikrise fra tidligere fødested ved mistanke om tidligere alvorlig PPB. 
 

Gjentagelsesrisiko 1, 36 

Kvinner som har hatt en PPB har betydelig økt risiko for ny PPB i neste svangerskap. 
Pasienten bør derfor behandles som etterbyrdsbløder ved neste fødsel; aktiv forløsning av 
placenta og grov venekanyle. 
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