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Patientinformation  

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden.  
Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare:  

 

Cerklage och progesteron  
vid misstänkt cervixinsufficiens  
 
I Sverige har vi en låg (5-6%) förekomst av för tidig förlossning (d.v.s. förlossning före 
graviditetsvecka 37+0) jämfört med många andra länder (5-18%). För tidig förlossning kan bero 
på många olika saker t.ex. att kvinnan väntar fler än ett barn, insjuknar i en graviditetsrelaterad 
sjukdom (tex havandeskapsförgiftning), får för tidig vattenavgång eller cervixinsufficiens. 
Cervixinsufficiens betyder att livmoderhalsen (som normalt är sluten och >25mm lång) kortar 
och/eller öppnar sig. Risken för att föda för tidigt pga. cervixinsufficiens bedöms huvudsakligen 
utifrån den gravida kvinnans obstetriska historik (d.v.s. tidigare graviditets och förlossnings 
historia).   

Information till dig som är gravid  

• Om du bedöms ha en cervixinsufficiens, som skulle kunna leda till att du föder för tidigt, 
kan du bli erbjuden ett cerklage eller progesteron  

• I samråd med läkaren tas beslut om vilken metod som passar just dig bäst  

o Progesteron är ett hormon i form av en tablett som du själv lägger i slidan innan 
du går och lägger dig på kvällen. Den exakta verkningsmekanismen är 
ofullständigt känd men flera studier har visat att progesteron kan minska risken 
för att föda för tidigt. Progesteron har inte visat sig ge några bieffekter för det 
väntade barnet.  

o Ett cerklage kan hjälpa till att hålla modermunnen stängd på mekaniskt vis och 
på så sätt minska risken för att du föder för tidigt.   
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Vad är ett cerklage och varför sätts det?  
Ett cerklage är ett band eller tjockare tråd som sätts runt modermunnen via slidan, för att 
modermunnen inte ska börja öppna sig för tidigt. Det görs som en mindre operation i 
graviditetsvecka 12-24 och du får adekvat smärtlindring, oftast är man sövd under själva 
operationen. Detta påverkar inte fostret.    

  

 

 

  

  
Hur och när tas cerklaget bort?  
Cerklaget tas bort på sjukhuset, vanligtvis i vecka 36-37. Man brukar inte behöva smärtlindring 
när detta görs. När bandet tas bort gör man det som vid en vanlig gynekologisk undersökning  
och bandet/tråden klipps och tas ut med pincett. Ibland kan man blöda lite eller ha flytningar 
efteråt. Det brukar lugna sig inom 24 timmar.   

Om du skulle få värkar innan cerklaget har tagits bort eller om vattnet går så ska du meddela 
förlossningskliniken direkt eftersom cerklaget då kan behöva tas bort.   

  

Kontaktuppgifter:  

Telefon till mottagning/enhet:   
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