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Invasiv placenta
Abnormally Invasive Placenta (AIP)
Placenta Accreta Spectrum Disorders (PAS)
Anbefalinger
•
•
•
•
•

Vi foreslår målrettet undersøkelse for invasiv placenta hos kvinner med placenta
previa/lavtliggende placenta og tidligere keisersnitt innen 6 uker etter rutine ultralyd
(IV).
Vi foreslår at det legges en individuell plan for kvinner med mistenkt invasiv placenta
(IV).
Vi foreslår at forløsningen gjøres av et multidisiplinært team med erfaring med
invasiv placenta (IV).
Vi foreslår forløsning fra uke 34+0 i kompliserte tilfeller (IV).
Vi foreslår førløsning fra uke 36+0 i ukompliserte tilfeller (IV).

Søkestrategi:
Pyramidesøk, Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & Gynaecologists
(RCOG), Up To Date, DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi), IS-AIP
(International Society for AIP), PubMed. Vitenskapelig dokumentasjon er mangelfull og
det er ingen store randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger derfor i
stor grad på observasjonsstudier og kasus-kontrollstudier i tillegg til internasjonale
retningslinjer.

Søkeord
Invasiv placenta, innvekst av placenta, accreta, percreta, increta, fastsittende placenta

Definisjon
Accreta:
Increta:
Percreta

Unormalt adherent placenta hvor villøst placentavev festes direkte til indre
del av myometriet.
Unormal invasiv placentering med vekst ned i myometriet.
Unormal invasiv placentering med vekst gjennom myometriet, ut i serosa og
evt. inn i omkringliggende organer.

Den samme morkaken kan ha normale avsnitt og avsnitt med accreta, increta og/eller
percreta.
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Det er dårlig samsvar mellom histologisk diagnose som forutsetter hysterektomi (se kapittel
Placenta) og klinisk situasjon. Det er derfor foreslått et klinisk diagnosesystem 1, 12.

A clinical grading
system to assess and categorize placental adherence or invasion at delivery.pdf

Risikofaktorer 1-6
•
•
•
•

Placenta previa (3% har placenta accreta blant førstegangsfødende)
Tidligere keisersnitt; økende risiko med økende antall tidligere keisersnitt
Andre kirurgiske inngrep på uterus; revisio, myomektomi, hysteroskopi, manuell
uthenting av placenta, endometritt
Adenomyse, myomer eller bicorn uterus kan være eneste kjente risikofaktor.

Det ser ut til å være en høyere risiko etter elektive enn akutte keisersnitt 7, 8.
De mest alvorlige formene for invasiv placenta (increta og percreta) er i større grad assosiert
med tidligere keisersnitt og placenta previa.

Epidemiologi 1, 3, 5, 9, 10
Forekomst i Norden er 3,4 – 4,5 pr. 10 000 fødsler.
Forekomsten er i studier vist å øke markant med antall tidligere keisersnitt, spesielt dersom
det samtidig foreligger placenta previa (Tabell 2).

Tabell 2. Forekomst av invasiv placenta (modifisert etter FIGO)3.
Antall tidligere
sectio

Andel med invasiv
placenta

Andel med invasiv placenta
hvis placenta previa

0
1
2
3
4
5

0,2 %
0,3 %
0,6 %
2,1 %
2,3 %
6,7 %

3%
11 %
40 %
60 %
67 %
67%

Patologisk invasiv placenta forekommer hyppigere i land med høy keisersnittsrate. I USA er
det rapportert en forekomst på opp mot 1 pr. 272 fødsler.

Diagnostikk
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Studier viser at kun 30% av tilfeller med invasiv placenta ble diagnostisert i forkant 1.
Morbiditet og mortalitet bedres ved antenatal diagnose 11.
Kvinner med påvist placenta previa/lavtliggende placenta på fremre vegg og tidligere
keisersnitt bør vurderes spesielt med henblikk på invasiv placenta. Vi foreslår at disse
kvinnene settes opp til kontroll hos obstetriker innen 6 uker etter rutine ultralyd i
2.trimester.
Undersøkelse med ultralyd, både abdominal og vaginal probe.
Eventuelt kan det suppleres med MR, spesielt ved mistanke om innvekst i tilgrensende
organer eller ved placenta på bakre vegg.
Ved mistanke om invasiv placenta gjentas undersøkelsen i 2. og 3. trimester slik at fødsel kan
planlegges. Henvisning til Senter for fosterdiagnostikk vurderes avhengig av kompetansen
ved den enkelte avdelingen.
Diagnostiske kriterier ved ultralyd 12, 13
2D gråskala.
•
•

•
•
•

Tap av "clear zone" som er den retroplacentære hypoekkogene sone som
normalt skiller placenta fra myometriet.
Lakuner i placenta. Tilstedeværelsen av flere store eller irregulære lakuner
som gir placenta et hullete utseende. Jo flere lakuner, jo større risiko for
invasivitet. Spesielt der lakunene er plassert mot maternell side. Overfladiske
lakuner mot føtal side av placenta er typisk for normale venøse lakuner.
Tap/defekt av hyperekkogen hvit linje i blæreveggen.
Tynt myometrium bak placenta; myometriet i nedre segment er meget tynt i
siste del av svangerskapet, men en myometrietykkelse under 1 mm kan være
tegn på invasivitet.
Utposning av placenta eller fokale exofytiske områder. Placentavev som har
brutt gjennom uterinserosa og mot nabo organer; oftest urinblære.

2D farge Doppler:
•
•
•
•

Uterovesikal hypervaskularitet: økt Doppler signal mellom myometriet og
blæreveggen.
Brodannende kar fra placenta, gjennom myometriet og serosa og inn i
blæren eller andre organer.
Subplacentær hypervaskularitet: økt Doppler signal i placentasengen.
Kar som løper fra myometriet og inn i lakunene: disse har høy
blodstrømshastighet og forårsaker turbulens.

Hele placenta må undersøkes.
Kvinnen bør ha full urinblære under undersøkelsen (200-300 ml) 14 for vurdering av
• placentas plassering i forhold til keisersnitt-arret i nedre segment.
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•

overgangen mellom blærevegg og uterus, utposning av placenta inn i blæren og
uterovesikal hypervaskularitet.

Ultralydskjema fra «European working group on abnormally invasive placenta» (EW-AIP) 12.

Ultralydskjema
invasiv placenta.pdf

Ultralydbilder som viser ulike diagnostiske ultralydfunn 15.

Ultralydbilder invasiv
placenta.pdf

Oppfølging i svangerskapet
Asymptomatiske kvinner kan følges poliklinisk. Innleggelse må vurderes ved vaginal
blødning, rier, PPROM eller andre obstetriske komplikasjoner. Se for øvrig kapittel om
placenta previa.

Behandling
Tidspunkt for forløsning 14, 16
Må vurderes individuelt.
•

Vi foreslår forløsning fra uke 36+0 i ukompliserte tilfeller (IV).
a. Ingen historie med preterm fødsel
b. ingen tilfeller med vaginal blødning i aktuelt svangerskap
c. ikke PPROM
d. ikke truende preterm fødsel

•

Vi foreslår forløsning fra uke 34+0 i kompliserte tilfeller (IV).
a. tidligere preterm fødsel (< 36+0)
b. flere episoder med lette vaginale blødninger eller ett tilfelle med signifikant
vaginalblødning
c. PPROM
d. truende preterm fødsel

Preoperative vurderinger
Placenta accreta
En adherent placenta kan som regel løsnes ved keisersnitt/vaginal fødsel med noe økt
blødningstendens. Kan behandles med intrauterin ballongtamponade + kompresjonssuturer
(3). Denne blir ofte ikke oppdaget før forløsning.
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Placenta increta og percreta
Disse har betydelig høyere risiko for morbiditet under forløsningen 1.
Vi foreslår forløsning på sykehus med
• Intensivavdeling
• Blodbank
• Mulighet for multidisiplinært samarbeid:
o Erfaren obstetriker/gynekolog
o Anestesilege
o Urolog
o Pediater
o Intervensjonsradiolog
o Gastrokirurg
o Karkirurg
Forløsning ved mulitidisiplinære team har vist bedret utkomme for mor og barn 10, 17.
Operasjonsteknikk
Det vanligste har vært å utføre hysterektomi, men uterusbevarende kirurgi (lokal
reseksjon av den delen av uterus med innvekst) synes å være et godt alternativ der
det ligger til rette for dette. Slik lokal reseksjon har vist å gi mindre blødning og
mindre morbiditet enn hysterektomi, f.eks. «Triple P procedure» (17-20).
Forslag til peroperativ algoritme
1. Gyldig screening og bestilling av blodprodukter etter forventet blodtap.
2. Innleggelse av epiduralkateter for postoperativ smertelindring.
3. Ureterstent kan vurderes ved mistanke om percreta hvor det er forventet
hysterektomi.
4. Spinal anestesi.
5. Vurder etablering av hylse i lyske for aorta okklusjonsballong (REBOA).
6. Vurder antibiotikaprofylakse før hudinsisjon: f.eks. cefuroxime + metronidazol.
7. Vurder tranexamsyre (Cyclocapron®) 1 g i.v. før hudinsisjon
8. Snittføring i hud må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
9. «Timeout» etter åpning av buken for å vurdere grad av inn-/gjennomvekst. Vurdere
bruk av intraoperativ ultralyd for å lokalisere øvre kant av placenta.
10. Vurder narkose.
11. Lengdesnitt i uterus: Legg snittet over placentakanten, i øvre segment eller fundus,
for å unngå å skjære igjennom placenta. Dette reduserer risikoen for maternell
blødning under inngrepet.
12. Forløs barnet, avnavle og la placenta stå. Manuell fjerning av placenta anbefales ikke
da dette vil medføre store blødninger.
13. Vurder behovet for inflatering av REBOA.
14. Lukk uterotomien.
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15. Hysterektomi eller reseksjon av mindre områder. Total/subtotal hysterektomi eller
lokal reseksjon må vurderes individuelt og avhenger av kirurgenes preferanser,
erfaringer, sted og grad av innvekst, samt blødningsmengde.
Syntocinon profylaktisk etter barnet er forløst foreslås ikke rutinemessig. Dersom placenta
allikevel forløses eller det oppstår betydelig blødning bør man gi uterotonika (se kapittel
postpartumblødning).
«Cell Salvage» er en blodsparende teknikk som kan vurderes dersom avdelingen har erfaring
med dette21.
Anestesimomenter ved invasiv placenta

Anestesimomenter
ved invasiv placenta.pdf

Konservativ behandling 14, 18-20, 22
Det foreligger ingen evidens for at utsatt hysterektomi bedrer maternelt utkomme. Valget
bør derfor stå mellom planlagt hysterektomi/lokal reseksjon eller konservativ behandling
hvor placenta etterlates in utero uten forsøk på manuell fjerning (placenta in-situ) og man
avventer spontan resorpsjon av placenta.
Dette kan være et mulig alternativ dersom det foreligger en percreta hvor en komplisert
hysterektomi kan gi betydelig morbiditet- og mortalitetsrisiko. Metoden anslås å være
vellykket i ca. 60 % av tilfellene. Det er rapportert høy risiko for ukontrollert blødning og
sekundær hysterektomi, DIC, samt infeksjon/sepsis 14, 23-25.
Kvinnene må informeres godt om mulige komplikasjoner og det må tilbys tett oppfølging i
etterkant.
Oppfølging ved in-situ behandling:
• Antibiotika i 10-14 dager: f.eks. cefuroksim +metronidazol i.v. med overgang til
trimetoprim-sulfonamid (Bactrim®) + metronidazol p.o.
• Ukentlig oppfølging i 2 måneder, deretter hver måned til placenta er resorbert (tar
gjennomsnittlig 13 uker)
o Klinisk undersøkelse (blødning, temp, smerter)
o Abdominal/vaginal ultralyd
o Infeksjonsprøver
o Vaginalbakt
Methotrexat anbefales ikke.
Profylaktisk embolisering foreslås ikke, men terapeutisk embolisering bør vurderes dersom
det oppstår blødning i forløpet (se kapittel postpartumblødning).
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Profylaktisk Syntocinon-drypp foreslås ikke da dette kan medføre en partiell separasjon av
placenta og dermed gi økt risiko for blødning.
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Placenta previa og lavtliggende placenta
Anbefalinger
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi foreslår kontroll med transvaginal ultralyd (TVUL) i uke 32 og i uke 36 hos kvinner
med påvist placenta previa eller lavtliggende placenta (II).
Vi foreslår en målrettet vurdering mhp. invasiv placenta innen 6 uker etter screening
ved påvist placenta previa og tidligere kirurgiske inngrep på uterus (IV).
Vi anbefaler forløsning ved sykehus med tilgjengelige blodprodukter og
akuttberedskap (II).
Vi anbefaler planlagt keisersnitt fra uke 36+0 til 37+6 ved ukompliserte svangerskap
(II).
Vi anbefaler at placenta previa forløses med planlagt keisersnitt. Dersom
placentakanten ligger nærmere enn 1-2 cm, bør keisersnitt vurderes (II).
Vi foreslår rask avnavling ved keisersnitt for å unngå føtal blødning dersom man må
gå gjennom placenta for å forløse barnet (IV).
Vi anbefaler innleggelse ved pågående vaginalblødning og rier hos kvinner med kjent
placenta previa eller lavtliggende placenta (II).
Vi anbefaler at det vurderes innleggelse frem til forløsning ved >2 blødningsepisoder
av klinisk betydning (II).

Søkestrategi
Pyramidesøk, Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG),
Up To Date, DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi), PubMed.

Søkeord
Placenta previa, lavtliggende placenta, vaginalblødning i svangerskap, foranliggende
morkake.

Definisjon
•
•

1-4

Placenta previa: placenta dekker over indre mm.
Lavtliggende placenta: placentakant < 2 cm fra indre mm, men dekker ikke over indre
mm.

Epidemiologi 5
Forekomsten har vært stabil på ca. 0,4 % i Norge de siste 20 årene ifølge tall fra MFR. Det
påvises ingen økende forekomst i Norge i denne perioden. Forekomsten vil være avhengig av
forekomst av risikofaktorer som keisersnitt, assistert befruktning og mors alder.
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Diagnostikk

3, 6-14

Placentas beliggenhet bestemmes som del av den rutinemessige ultralydundersøkelsen i
andre trimester (i svangerskapsuke 17-19) (II).
Vi foreslår kontroll med TVUL i uke 32 hos kvinner med påvist placenta previa eller
lavtliggende placenta (II). Dersom placenta ikke har trukket seg opp, foreslår vi ny kontroll i
uke 36.
• 93% av lavtliggende placenta før uke 20 vil trekke seg opp før fødsel.
• 90% av placenta previa påvist før uke 20 vil trekke seg opp før fødsel.
• 90 % av placenta previa i uke 32-35 vil persistere til fødsel. Jo større del av placenta
som overlapper indre mormunn, desto større risiko for at tilstanden persisterer til
fødsel.
Vi foreslår måling av cervixlengden ved kontrollen i uke 32 for å vurdere risiko for prematur
fødsel (II). En kort cervix øker risikoen for prematur akutt forløsning med massiv blødning
(II).
Vi foreslår en målrettet vurdering med hensyn på invasiv placenta innen 6 uker etter rutineultralydundersøkelsen dersom kvinnen har en sykehistorie med kirurgiske inngrep på uterus,
som keisersnitt eller myomektomi (se invasiv placenta).
Kvinner med påvist placenta previa skal informeres om å oppsøke fødeavdelingen ved
vaginal blødning.

Risikofaktorer 1, 2, 14-22
•
•
•
•
•
•
•

Tidligere keisersnitt: risikoen øker med antall tidligere keisersnitt (I) og ved kort tid
mellom keisersnitt og et påfølgende svangerskap.
Tidligere abort, både spontan og indusert
Assistert befruktning
Tvillingsvangerskap
Røyking og kokainbruk i svangerskapet
Alder
Paritet

Behandling 3, 6, 7, 20, 23-29
Placenta previa og lavtliggende placenta gir økt risiko for avvikende fosterleie, vasa previa,
alvorlig blødning, preterm fødsel og akutt keisersnitt.
Behandling av antenatal maternell anemi er anbefalt (se kapittel Postpartumblødning eller
Anemi).
Antepartum blødning:
Ca. 90% av kvinner med placenta previa som persisterer etter uke 20 har antepartum
blødning (II).
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Prediktive faktorer for vaginal blødning (antepartum, intrapartum og postpartum)
• Placentavev som dekker indre mormunn
• Tykk nedre placentakant (>1 cm) mot indre mormunn
• Kort cervix (< 3 cm), spesielt i 3. trimester
Antall blødningsepisoder øker risikoen for preterm fødsel (III).
En blødningsepisode av klinisk betydning er en frisk blødning med en estimert mengde > 50
ml dvs. større enn en minimal blødning/flekker i trusen. Blødningsmengden er imidlertid
vanskelig å estimere så dette må f.o.f. være basert på klinisk skjønn.
Innleggelse i svangerskapet:
Asymptomatiske kvinner:
• Ingen evidens for at innleggelse forebygger blødning, forlenger svangerskapslengden
eller øker sikkerheten for mor og barn.
• Ingen evidens for å anbefale sengeleie.
• Ved placenta previa er det vanlig å foreslå forsiktighet med hardt fysisk arbeid,
samleie og mosjon, men det foreligger lite evidens (IV).
Gravide med pågående vaginalblødning eller rier:
• Innlegges, i.v. tilgang, blodtypescreening, Hb.
• Forløsning kan avventes dersom svangerskapsvarighet er <34 uker, kvinnen er
hemodynamisk stabil eller lar seg stabilisere raskt og CTG er normal (IV).
• Akutt forløsning bør vurderes dersom kvinnen er hemodynamisk ustabil eller det er
vedvarende CTG forandringer som tilsier forløsning.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved mindre blødning; utskrivelse 24-48 timer etter at blødningen har avtatt (IV).
Ved >2 blødningsepisoder av klinisk betydning vurderes innleggelse frem til
forløsning (II).
Vurder behandling av maternell anemi.
Vurder kompresjonsstrømper ved innleggelse.
Steroider og magnesiumsulfat gis etter retningslinjer (se truende preterm fødsel).
Anti-D gis til Rh negative kvinner etter retningslinjer.
Tokolyse kan vurderes i 48 timer for å oppnå full effekt av steroider før uke 34 hos
hemodynamisk stabile kvinner (I) 3, 6, 7
Man kan gi traneksamsyre (Cyclocapron®) 1 g i.v. etterfulgt av 1g x 4 p.o. til
blødningen er opphørt (II).

Forløsning:
Vi anbefaler at det foreligger en forløsningsplan i kvinnens journal.
Vi anbefaler forløsning ved sykehus med tilgjengelige blodprodukter og akuttberedskap (II).
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Vaginal fødsel: 6, 7, 23, 30, 31
• Dersom placenta er 1-2 cm fra indre mormunn foreligger det lite evidens for riktig
forløsningsmetode. Vaginal fødsel kan derfor overveies hos asymptomatiske kvinner
etter individuell vurdering av ultralydfunn, risikofaktorer og kvinnens ønske (IV).
Forsiktighet med ballonginduksjon ved lavtliggende placenta grunnet fare for blødning.
Keisersnitt: 6, 7, 20, 27, 28, 32-34
• Placenta previa forløses med planlagt keisersnitt (II).
• Lavtliggende placenta (<2 cm fra indre mm, men dekker ikke over). Ligger
placentakanten nærmere enn 1-2 cm, bør keisersnitt vurderes, spesielt ved tykk
placentakant (>1 cm), tidligere keisersnitt og gjentatte blødningsepisoder (II).
Vi anbefaler traneksamsyre (Cyclocapron®) 1 g i.v. ved akutt og planlagt keisersnitt (I) (se
kapittel om postpartumblødning).
Kvinner med placenta praevia og lavtliggende placenta på fremre vegg har økt risiko for
massiv blødning og hysterektomi. Det er oftere behov for akutt forløsning hos kvinner med
placenta previa, tidligere keisersnitt og/eller >3 antenatale blødninger. Disse har også økt
risiko for blodtransfusjon postpartum.
Definer placentas lokalisasjon før keisersnittet. Vurder å legge uterotomien i overkant, evt.
til side for placenta. Peroperativ ultralyd kan benyttes til å bestemme snittføring (IV).
Rask avnavling anbefales dersom man må gå gjennom placenta for å forløse barnet. Dette
for å unngå føtal blødning (IV).
Regional anestesi er trygt og assosiert med mindre blødningsrisiko enn generell anestesi ved
placenta previa og lavtliggende placenta (I). Konvertering til generell anestesi kan bli
nødvendig og kvinnen bør opplyses om dette.
Vi anbefaler planlagt keisersnitt uke 36+0 til 37+6 ved ukompliserte svangerskap med
placenta previa (II)
Akutt forløsning:
• ved livstruende maternell blødning og vedvarende CTG forandringer som tilsier
forløsning.
• ved kraftige og gjentatte blødninger etter uke 34.

Gjentagelsesrisiko
4-8 % 35
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Vasa previa
Anbefalinger:
•
•

•

•
•
•

Generell screening av gravide for vasa previa anbefales ikke.
Vi foreslår transvaginal ultralyd (TVUL) med fargedoppler og pulset doppler for å
utelukke vasa previa senest ved uke 32 ved funn av velamentøst festet navlesnor i
nedre del av uterus eller todelt placenta/biplacenta på ordinær ultralydscreening (III).
Vi foreslår TVUL med samtidig bruk av doppler i svangerskapsuke 24 for å utelukke
vasa previa hos tvillinggravide hvor det var usikre funn på rutine UL knyttet til
morkakens beliggenhet, navlesnorsfeste eller vasa previa (III) (se kapittel om
Tvillinger).
Vi foreslår at kvinner med påvist vasa previa følges med gjentatte vurderinger av
risiko for preterm fødsel med 1-2 ukers mellomrom og CTG fra uke 32 (III).
Vi foreslår å forløse med planlagt keisersnitt i uke 37+0 ved påvist vasa previa
forutsatt at man gjør risikomonitorering for preterm fødsel (III).
Vi foreslår bruk av en vasa previa-test ved uklar årsak til vaginal blødning ved
vannavgang (IV).

Søkestrategi
Pyramidesøk, Cochrane Database, Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG),
Up To Date, DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi), PubMed.

Søkeord
Vasa previa, blodkar ved indre mormunn, blødning under fødsel, velamentøst feste av
navlesnor, biplacenta.

Definisjon
Føtale kar i fosterhinnen som ikke er beskyttet av morkaken eller navlesnor og som ligger
foran eller i nærheten av indre mormunnsåpning 1.
Det finnes ingen gode studier på hvilken avstand fra indre mormunn som er «trygg» ved
vasa previa og vannavgang. Sannsynligvis vil kar som løper i hinnene mindre enn 2 cm fra
indre mormunn medføre stor risiko 2, men skade på kar beliggende >2 cm fra indre
mormunn er også rapportert å medføre alvorlig føtal blødning og intrapartum død.
Type 1: Velamentøst festet navlesnor som passerer nær eller over indre mm
Type 2: Føtale blodkar som løper nær eller over indre mm mellom to placentadeler
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Epidemiologi
Forekomst av vasa previa varierer i litteraturen. Et nyere review angir 0,6 per 1000
graviditeter 1, dette utgjør ca. 35 tilfeller årlig i Norge. Det er angitt en forekomst på opp mot
11% hos tvillinger 6.

Diagnostikk
Generell screening av gravide for vasa previa anbefales ikke grunnet usikkerhet omkring
epidemiologi og hva som skal klassifiseres som høy risiko 7, 8.
Det er rapportert en sensitivitet på nær 100% og en spesifisitet på 99% for påvisning av vasa
previa med transvaginal ultralyd (TVUL) (II) 9.
Dersom det foreligger en prenatal diagnose, anbefales videre oppfølging i svangerskapet (II).
Påvist vasa previa før forløsning gir signifikant bedret perinatalt utfall inkl. perinatal død,
gjennom riktig behandling før og under fødsel 7, 8, 10-13.
Perinatal dødelighet ved intrapartum diagnose er rapportert til å være opp mot 40-90%,
mens overlevelsen er nær 100% dersom det foreligger en prenatal diagnose 12, 14.
Risikoen for vasa previa er økt ved en placenta previa/lavtliggende placenta som har trukket
seg tilbake. Det kan derfor vurderes å undersøkelse med TVUL med farge- og pulset doppler i
uke 32 for å utelukke vasa previa hos disse kvinnene, men evidensen for dette er svak 10, 11,
15.
• Vi foreslår at man undersøker for vasa previa med TVUL ved funn av velamentøst
feste av navlesnor i nedre del av uterus eller todelt placenta/biplacenta på ordinær
utralydscreening (III).
• Vi foreslår TVUL med samtidig bruk av doppler i svangerskapsuke 24 for å utelukke
vasa previa hos tvillinggravide hvor det var usikre funn på rutine UL knyttet til
morkakens beliggenhet, navlesnorsfeste eller vasa previa (III) (se kapittel om
Tvillinger).
• Dersom det er påvist vasa previa ved rutine ultralyd foreslås kontroll i uke 32.
Tilstanden vil da ha løst seg i omtrent 20% av tilfellene 8 (IV).
Klinisk diagnose
Vaginal blødning ved vannavgang som medfører CTG forandringer, spesielt sinusoid mønster
eller bradykardi.
Vasa previa test
Ved vaginalblødning etter vannavgang kan føtalt blod påvises ved hjelp av en vasa previatest.
Bruksanvisning finnes i følgende lenke:
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=15864.
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Ved påvisning av føtalt blod i fostervannet kan fosterets liv reddes ved rask transfusjon til
barnet.

Risikofaktorer 1, 2, 15, 16
•
•
•
•
•

Placenta previa i 2. trimester
IVF/ICSI
Flerlinger
Biplacenta/todelt placenta
Velamentøse kar

I mer enn 90% av tilfellene vil vasa previa være assosiert med enten placenta previa, todelt
placenta/ biplacenta, eller velamentøse kar(III).

Behandling
Ved vasa previa er det risiko for ruptur av kar ved spontan vannavgang eller amniotomi. Det
er fosteret som blør og fosterdød kan derfor inntreffe i løpet av minutter. Føtalt blodvolum
ved termin er ca. 80–100 ml/kg, og tap av små blodvolum kan derfor ha stor påvirkning på
fosteret 8.
Det foreslås at kvinnene følges med gjentatte vurdering av risiko for preterm fødsel med 1-2
ukers mellomrom fra uke 32 dersom vasa previa er påvist. Disse kontrollene bør også
inneholde CTG registrering da det er økt risiko for kompresjon av disse karene med
påfølgende CTG forandringer (IV) 16-18.
Innleggelse fra uke 32 bør vurderes og avhenger av risiko for preterm fødsel: flerlinger,
antenatal blødning og truende preterm fødsel (III) 8, 11, 16.
Det foreligger ingen dokumentasjon på at innleggelse av asymptomatiske kvinner i sykehus
uten forkorting av cervix reduserer risiko (IV).
Forløsning
Behandlingsmålet ved påvist vasa previa er å forløse med planlagt keisersnitt før vannavgang
eller regelmessige rier, men samtidig redusere komplikasjonene knyttet til prematuritet.
Det foreslås planlagt keisersnitt i uke 37+0 ved erkjent vasa previa forutsatt at man gjør en
risikomonitorering for preterm fødsel fra uke 32 (III) 17-19.
Det må vurderes tidligere forløsning ved stor risiko for preterm fødsel.
Akutt forløsning foreslås ved (IV) 8, 10, 11
• Rier
• PPROM: akutt forløsning ved kjent vasa previa etter rask vurdering av fosterets
tilstand.
• Vaginal blødning: umiddelbar vurdering av fosterets tilstand ved kjent vasa previa.
Umiddelbar forløsning ved tegn på føtalt distress.
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•

Ved uklar årsak til vaginalblødning foreslås vasa previa test dersom man har tid og
testen er tilgjengelig for å unngå en unødvendig preterm forløsning.
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