
Kvinnor och blödarsjuka

FAKTA OCH RÅD FRÅN FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA

I Sverige kan 50 000 kvinnor ha någon form av blödarsjuka. Men bara ett  
tusental har fått en diagnos. Mer kunskap på vårdcentraler, i mödravården  
och skolhälsovården skulle underlätta för dessa kvinnor – rätt diagnos och  
behandling kan ge många ett bättre liv. 

Det här är blöDarsjuKaom Detta faKtablaD

Förbundet Blödarsjuka ger ut  
en ny serie faktablad om blödar-
sjuka och frågeställningar som 
hänger samman med dessa sjuk-
domar. På www.fbis.se finns mer 
information om blödarsjuka och 
om förbundet.

De vanligaste formerna av blödarsjuka är Hemofili och von 
Willebrands sjukdom. 
    Den som har dessa sjukdomar saknar helt eller delvis de 
koagulationsfaktorer som gör att blodet levrar sig. ITP är 
en annan form av blödningsrubbning som innebär att an-
talet blodplättar sjunker till en så låg nivå att blödningar 
lätt uppstår. ITP är inte ärftligt.
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Von Willebrands sjukdom
von Willebrands sjukdom är den vanligaste med-
födda formen av blödarsjuka i Sverige. Sjukdomen 
innebär att man har en brist på den så kallade von 
Willebrandsfaktorn – ett äggviteämne i blodet som 
behövs för att blodet ska koagulera normalt. Både 
män och kvinnor kan drabbas.

Sjukdomen delas in i tre olika former; mild, mo-
derat och svår. Den milda varianten är vanligast 
och många lever med denna form utan att veta om 
det. 1–2 procent av befolkningen uppskattas ha 
mild von Willebrands sjukdom, vilket innebär cirka 
50 000 kvinnor i Sverige.

De vanligaste symptomen är slemhinneblödning-
ar som näsblödningar, riklig menstruation samt 
blödningar från mag- och tarmkanalen. Det är van-
ligt att få blåmärken.

Vid svårare former kan man även få muskel- och 
ledblödningar. Kvinnor har ofta mer besvär av blöd-
ningarna än män på grund av rikliga menstruatio-
ner och blödningar i samband med graviditet och 
förlossning.

Trombocytfunktionsdefekterna  är ungefär lika 
vanlig som mild von Willebrands sjukdom och kan 
vara väldigt svåra att diagnostisera. För att bestäm-
ma diagnosen utesluter man ofta andra tänkbara 
sjukdomar, så kallad uteslutningsdiagnos.

ITP (Idiopatisk Trombocytopen Purpura) är en 
form av trombocytfunktionsdefekt där trombocyter-
na sjunker till en så låg nivå att blödningar uppstår. 
Det är tre gånger vanligare att kvinnor har kronisk 
ITP än män. Kvinnornas symptom är ofta rikliga och 
långvariga menstruationer som kan leda till järn-
brist. Sjukdomen är varken medfödd eller ärftlig.

Hemofili A och B. Hemofili drabbar oftast män. 
Kvinnor är däremot bärare av anlaget till sjukdo-
men och har ibland också själva svåra blödnings-
symptom.

Andra mindre vanliga blödningsrubbningar i 
form av till exempel brist på andra koagulations-
faktorer  finns hos en person på 500 000–2 000 000 i 
befolkningen. 

anlagsbärare
von Willebrands sjukdom ärvs via kroppskromo-
somen, vilket gör att sjukdomen kan överföras till 
barnet av både mamman och pappan. Hemofili ärvs 

däremot via könskromosomen, vilket yttrar sig så 
att männen får sjukdomen och deras döttrar blir 
anlagsbärare.

Det finns fortfarande obesvarade frågor om an-
lagsbärares symptom. Många anlagsbärande kvin-
nor har en ökad risk att få blödningar. De kvinnor 
som har sänkt faktornivå har oftare rikligare men-
struationer med blodbrist som följd – och behöver 
därmed järntillskott. 

Det finns inga riktlinjer för när en flicka ska testa 
om hon är anlagsbärare eller inte. Men det kan vara 
bra om anlagsbärarna blir undersökta redan i barn-
domen så att faktornivån är känd om barnet råkar 
ut för en olycka. För flickor med blödningsbenägen-
het är det bra att vara förberedd inför den första 
menstruationen. Inför operationer och tandutdrag-
ningar bör man ta kontakt med koagulationsmot-
tagningen som vid behov tar fram behandlingsför-
slag.

sköra slemhinnor och näsblod
Ett vanligt problem i samband med mild blödarsju-
ka är sköra slemhinnor.  Det finns flera receptfria 
läkemedel som till exempel kan minska näsblod. 
Ett av dem är näsolja, en nässpray som mjukar upp 
de sköra slemhinnorna i näsan och minskar risken 
för blödning. Slemhinnorna blir även skörare och 
kan blöda vid samlag. Lokal behandling med östro-
gen i form av salva, vagitorier eller vaginal östro-
genring brukar hjälpa mot sköra slemhinnor.

menstruation
Det kan vara svårt att veta hur mycket som är nor-
malt att blöda vid en menstruation. Om man 
blöder mer än 80 ml per månad anses det för 
mycket, 25–40 ml sägs vara normalt. Mäng-
den kan verka liten, men det är rent blod 
som avses. Mensblodet är uppblandat med 
en hel del andra vätskor. 

Om man känner sig osäker kan man  
fylla i ett blödningsschema och få en  
klarare bild av hur mycket man blöder  
vid menstruation. Läs vidare på  
Förbundet Blödarsjukas hemsida  
www.fbis.se/kvinnor/frågor och svar 

Det är viktigt att redan i skolan fånga 
upp flickor som har rikliga blödningar. 
Här har skolsköterskorna en stor roll. Kan-
ske borde alla flickor vid sin första mens få 
ett obligatoriskt samtal med skolsköterskan?

andra former av  
blödningsrubbningar
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Bra mensskydd är bindor med ”lent ytskikt”  
efter som plastiga bindor kan irritera huden och ge 
sprickor som blöder och gör ont. Idag finns också 
en menskopp tillverkad av naturligt material. Den 
kan ersätta bindor och tamponger som verkar ut-
torkande på slemhinnorna, vilket också gör dem 
skörare.

Man kan lindra riklig mens genom läkemedlen 
Cyklokapron, Octostim, östrogenpreparat eller  
p-piller. Rådgör med din gynekolog om lämplig  
behandling

Graviditet
Att bära på anlaget till en ärftlig sjukdom kan ge 
upphov till många frågor. Vad innebär ett blödar-
sjukt barn för mig och familjen? För barnet? Det är 
inte ovanligt att man kan ha skuldkänslor att över-
föra en kronisk sjukdom till sitt barn. 

Inom varje landsting finns specialistmödravård 
som arbetar nära koagulationsmottagningen. Om 
man inte har blivit utredd för sin blödningsrubb-
ning får man först gå igenom en utredning på koa-
gulationsmottagningen. Specialistmödravården 
eller koagulationsvården, tar sedan fram en indivi-
duell plan för förlossningen. I förlossningsplanen 
finns också eventuella åtgärder och restriktioner 
som gäller för barnet.

Det finns ingen ökad risk för kvinnor med blödar-
sjuka att få missfall vid graviditet. Däremot kan  
ett missfall leda till stora blödningar som kräver  
läkarvård.

Genom att göra fostervatten- eller navelsträng-
sprov på fostret inne i magen kan man få reda på 
om barnet är blödarsjukt. De flesta kanske nöjer sig 

med att ta reda på barnets kön genom 
ultraljud. Kvinnor med anlag för 

blödarsjuka erbjuds också  
genetisk rådgivning in-

för graviditeten.

förlossning
När det gäller hemofili A och de mildare former-
na av von Willebrands sjukdom händer något un-
derligt i kvinnan under graviditeten: faktorbris-
ten rättas oftast till så att den ligger på en normal 
nivå när hon ska föda. Man kontrollerar dock alltid 
faktorkoncentrationen och blödningstid cirka en 
månad före förlossning. Medicinering sätts in vid 
behov. Efter förlossningen sjunker faktorhalten 
snabbt och kvinnan behöver medicinering flera da-
gar efteråt.

För kvinnor med ITP kan det vara svårare. Dels 
kan sjukdomen debutera under graviditeten,  
dels kan halten gå upp och ner. Kvinnor med ITP 
kontrolleras därför regelbundet. Är trombocytni-
våerna väldigt låga under graviditeten behandlas 
man med immunglobuliner eller kortison för att 
minska risken för blödningar. Ibland behövs  
även trombocytkoncentrat i samband med för-
lossningen.

Man strävar efter att kvinnan ska föda vaginalt. 
Hos kvinnor som fortfarande har låg faktorhalt 
undviker man att lägga ryggmärgsbedövning.

Om kvinnan är anlagsbärare, till exempel av he-
mofili, och man vet att fostret är en pojke, är det 
extra viktigt att inga prov tas direkt på barnet. Be-
höver man ta blodprov görs det från navelsträngen. 
Man undviker också att använda sugklocka för att 
få ut barnet eftersom det kan skapa ett undertryck 
på barnets huvud som kan leda till blödning.

övergångsålder
När kvinnor närmar sig klimakteriet blöder vis-
sa mer och mer oregelbundet. Lättblödande kvin-
nor drabbas av det precis som andra och får då ofta 
ännu rikligare blödningar.

Man kan lindra övergångsbesvären genom att ta 
östrogen, vilket inte ger allvarligare biverkningar 
för blödarsjuka kvinnor än för andra. En del kvin-
nor upplever att övergångsbesvären lindras av na-
turläkemedel. Naturläkemedel kan dock för vissa 
innebära ökade blödningsproblem.

»Det är tydligt att kvinnor med blödarsjuka 
varit och är en näst intill icke-existerande 
grupp inom forskningen.«

lisa öberg, docent,  
von Willebrands sjukdom
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fråga: Var kan jag läsa mer?
Svar: I boken ”Kvinna och blödarsjuk” Bilda förlag, 
som kan köpas via Förbundet Blödarsjuka visas hur 
sjukdomen påverkar kvinnors livssituation. Boken 
betonar också vikten av att få rätt diagnos. Den 
innehåller fakta kring blödarsjuka och informerar 
om var man vänder sig för att få råd.

fråga: Finns det läkemedel som man  
behöver undvika?
Svar: Om du har lätt för att blöda, undvik läkeme-
del med acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat som 
Magnecyl, Treo, Albyl och Ipren med flera, eftersom 
dessa ökar blödningsbenägenheten. Använd hellre 
läkemedel med paracetamol som Alvedon och Pa-
nodil. Även naturläkemedel som till exempel Ome-
ga tre kan för vissa innebära problem.

fråga: Vilka preventivmedel kan man använda?
Svar: Bra preventivmedel för kvinnor med blödar-
sjuka är till exempel:
• kombinerade p-piller
• hormonspiral
• p-plåster (evra-plåster)
• p-ring (nuva-ring)

Rådgör alltid med din gynekolog om vad som är 
bäst för dig.

fråga: Vad innebär en förlossningsplan?
Svar: Förlossningen planeras tidigt hos specialist-
mödravården eller koagulationsmottagningen. 
I planen finns information om vilka mediciner 
kvinnan ska ta, vart hon ska vända sig vid förloss-
ningen, vilka doktorer hon haft kontakt med och 
så vidare. Allt för att göra förlossningen säker för 
mamman och barnet. I vissa fall krävs medicine-
ring under och efter förlossningen.

fråga: Hur får jag kontakt med andra i  
samma situation?
Svar: Inom Förbundet Blödarsjuka i Sverige finns 
ett nätverk för kvinnor med blödningsrubbningar. 
För stöd och information kontakta Förbundet Blö-
darsjuka, Box 1386, 172 27 Sundbyberg, www.fbis.se

frågor och svar om kvinnor och blödarsjuka

 
KontaKt:
Förbundet Blödarsjuka Postadress: Förbundet Blödarsjuka i Sverige,  
The Swedish Hemophilia Society, Box 1386, 172 27 Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr.   
Telefon: 08-546 40 510, Fax: 08-546 40 514 Hemsida: www.fbis.se E-post: kansliet, info@fbis.se.

Karolinska Universitets- 
sjukhuset i Solna
Koagulationsmottagningen
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00

Universitetssjukhuset MAS
Avd för koagulationssjukdomar
205 02 Malmö
Tel:040-33 10 00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Koagulationscentrum
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00
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»För tjugo år sedan blev kvinnor som jag 
avrådda från att skaffa barn. Men det är 
det ingen som blir idag. Å andra sidan får 
vi inte veta vilken hjälp som finns att tillgå 
när vi söker hjälp på vård- eller mödra-
vårdscentraler.«

 lena britz, 
 von Willebrands sjukdom

Faktaruta:  blödningsbenägen?
• Har du rikliga menstruationer?
• Får du lätt blåmärken?
• Har du ofta näsblödningar?
• Blöder du onormalt vid skär- eller sticksår?
• Blöder du ofta i tandköttet?
•  Har du blött mer än fem timmar  

efter en tandutdragning?
• Har du blött onormalt efter en operation?
•  Har du haft onormal blödning efter en förlossning 

eller ett missfall?
•  Har du någon släkting som blött onormalt  

mycket efter operation, tandlossning eller  
förlossning?

Svarar du ja på flera av dessa frågor kan det vara bra 
att ta kontakt med din vårdcentral för att få remiss till 
en utredning.


