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Trombosprofylax vid Covid-19 hos gravid 
 

Gravida kvinnor med symtom på Covid -19 som ej behöver inläggning: 

Provtagning: 

SARS-CoV2 nasopharynx PCR. 

APTT, fibrinogen, CRP, D-dimer, PK-INR, antitrombin och blodstatus. 

 

Ska ha trombosprofylax med Fragmin normaldosprofylax  

   <90 kg ges 5000E Fragmin x 1 

   >90kg ges 7500E Fragmin x 1. 

Planeras för telefontid för provsvar dagen efter. Ska ha Fragmin profylax i 2-4 veckor med 

telefonkontakt för ställningstagande till fortsatt profylax efter ungefär 2 veckor. 

Ställningstagande till fortsatt profylax beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, 

ev ny kem lab enligt ovan om indicerad. 

Obs kontraindikationer för trombosprofylax, ex blödningsbenägenhet. 

 

Gravida kvinnor som vårdas inneliggande pga Covid-19: 

Provtagning enligt ovan. 

- Patienter med lindrig-måttlig symtombild: Profylax normaldos enligt ovan. 

- Patienter med uttalad symtombild: Profylax högdos 

 

<90kg ges Fragmin 5000E x 2 

>90kg ges Fragmin 7500E x 2 

 

Gravida som skrivs ut efter behandling för Covid-19: 

Om påvisad tromboembolism under vårdtiden gäller särskilt PM 

Ställningstagande till normaldos eller högdosprofylax ska tas innan utskrivning beroende på 

lab svar, sjukdomsduration, allvarlighetsgrad och övriga riskfaktorer. 

- Om förlöst ska patienten ha profylax i 4 veckor från utskrivning med telefonkontakt 

till spec MVC innan 4 veckor för ställningstagande till ev förlängning beroende på 

tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev ny kem lab enligt ovan om indicerad. 

- Om patienten är gravid vid utskrivning ska patienten ha profylax i minst 4 veckor med 

telefonkontakt till SpecMVC innan 4 veckor för ställningstagande till ev förlängning 

beroende på tillfriskningsgrad och andra riskfaktorer, ev ny kem lab enligt ovan om 

indicerad. 
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