
Patientinformation om induktion med läkemedel Angusta.  
 
Dit namn och personnummer:_________________________ 
Din graviditetslängd: ________________________________(veckor + dagar) 
Indikation för igångsättning: ____________________________ 
Antal tidigare förlossningar: ____________________________ 
Tidigare kejsarsnitt   Ja = du ska inte få Angusta 
    Nej 
 
Igångsättning 
Med igångsättning strävar man efter att sätta igång en förlossning genom att skynda på 
mognaden av livmoderhalsen och stimulera sammandragningarna. När livmodermunnen är 
omogen kan det behövas flera dagar innan den egentliga förlossningen sätts igång genom att 
man tar hål på fosterhinnorna och låter vattnet gå eller startar med hjälp av oxytocin-dropp. 
Livmoderhalsen kan mjukas upp antingen mekaniskt med hjälp av en ballongkateter eller med 
hjälp av läkemedlet Angusta.  
 
Läkemedelsintag 
Läkemedlet Angustahar valts som startmetod för dig. Angustaskall tas med ett glas vatten, 
varannan timme och det är viktigt att tiden hålls korrekt.  
Uppmjukningen påskyndas om du håller dig i rörelse. 
 
Innan uppmjukningen inleds kontrolleras fostrets tillstånd med hjälp av att fostrets 
hjärtfrekvens registreras med CTG under 20–30 minuter. 
 
Biverkningar 
I samband med tablettbehandlingen känner de flesta ingenting. En del upplever en tryckande 
känsla i nedre delen av buken och en del kan få som menssmärtor. Dessa lindras lättast med 
värme och du kan även ta 1–2 tabletter paracetamol 500 mg med eller utan morfinanalog.  
Andra biverkningarna kan vara illamående och kräkningar, diarré eller feber.  
 
Du ska inte fortsätta med läkemedelsintag i fall: 

 någonting börjar kännas annorlunda 
 du inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras 
 du får värkar 
 vattnet går 
 du blöder från slidan  
 du får ont över livmodern; ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt 
 magen känns hård precis hela tiden 
 du får feber eller sjukdomskänsla 
 du blir orolig eller någonting känns oklart 

  



Till dig som får återgå till hemmet i väntan på start av aktiv förlossningsarbete 
 
Du ska inte fortsätta med läkemedelsintag och ringa alltid på telefonnummer XXX om: 
 

 någonting börjar kännas annorlunda  
 du inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras 
 du får värkar 
 vattnet går 
 du blöder från slidan  
 du får ont över livmodern, ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt 
 magen känns hård precis hela tiden 
 du får feber eller sjukdomskänsla 
 du blir orolig eller någonting känns oklart 

 
Säg att din förlossning har satts igång med medicin. 
 

Dag 1 Datum  
Läkemedel/dos Ska tas klockan Togs klockan Biverkan (ja/nej) beskriv kort 
25g Angusta 1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Kommentar 
 
Om sammandragningarna inte har börjat inom 24 timmar skall du komma till sjukhuset för en 
kontroll och planering om fortsatt handläggning. 
 
Din tid för nästa kontroll, dag 2, är:_____________________________ 
Du ska komma till:__ 
__________________________________ 

Dag 2 Datum  
Läkemedel/dos Ska tas klockan Togs klockan Biverkan (ja/nej) beskriv kort 
25g Angusta 1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Kommentar 
 
Din tid för nästa kontroll, dag 3, är:_____________________________ 
Du ska komma till:____________________________________ 


