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Fostermissbildning
Faktaägare:
Målet med ultraljudsundersökning är att datera graviditeten, bedöma
chorionicitet och bedöma/hitta missbildningar som är betydelsefulla för
graviditeten (t.ex. duodenalstenos – polyhydramnion) och senare livsförlopp
(t.ex. hjärtfel – förlossningen på specialklinik). Det kan även vara värdefullt för
de blivande föräldrarna för att kunna förbereda sig på att barnet har en
mindre missbildning som kanske behöver opereras efter födelsen. De kan då
förbereda och skaffa information.
Hittas en avvikelse på rutinultraljud eller vid en annan tillfällig
ultraljudsundersökning överförs patient till läkare ultraljudsmott så snabbt
det finns tider. Kontakta gärna läkaren för planering.
På ultraljudsmottagningen, läkare







Om man hittar en missbildning leta efter flera.
För handläggning av en missbildning var god och se länk ”handlingsplan
för ultraljudslab vid upptäckt av missbildningar/IUFD”.
Samla först all information du kan innan du ger paret noggrann
information. Var ytterst försiktig med information angående prognos.
Har du inte tillräcklig kunskap sök second opinion i huset och/eller
kontakta ultraljudlab KK, Lund (tel 046-17 25 08, eller kontakta
ultraljudsläkare i Lund direkt) innan du ger paret noggran information.
Visning av fallet kan ske via telemedicin (länk PM telemedicin).
Ta helst kontakt med barnläkare för mer information. Låt gärna paret
träffa barnläkaren.
Tag kontakt med kurator direkt via telefon för snabb patientkontakt och
skriv även en remiss. Om avbrytande är aktuellt så skriv läkarutlåtande
för ansökan till Socialstyrelsen. Ansökan om avbrytande till
Socialstyrelsen sker av kurator, patient och läkare vid graviditetslängd
över 17+6 veckor på särskild blankett. Beslut tas av en sammankallad
SOS-grupp sista vardagen varje vecka.
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Ordna vid avbrytande även plats på avd 8 för 2-stegs-abort. Ge
information om abort och vikten av obduktion. Ordna sjukintyg efter
abort för patient och sambo/make, planera återbesök till ansvarig läkare
efter 4 veckor för uppföljning och information om obduktionssvar.
Tag kontakt med patientens barnmorska.
Det är viktig att paret får tid att förstå informationen och kan ta beslut
efter övervägande av all information. Bestäm inget vid 1:a besöket, ge
dem och dig tid att få mer/ny information. Handläggning av
missbildningar då graviditeten ej avbryts måste planeras individuell.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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