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Formulär för graviditetsrapportering 

 
Skicka information via det nationella rapporteringssystemet: 
 
Läkemedelsverket 
Box 26 
751 03 Uppsala 
www.lakemedelsverket.se 
 
 
Fyll i det här formuläret för att rapportera en graviditet hos en patient (eller en kvinnlig partner till 
en manlig patient) som behandlas med Lenalidomide Orion. 
 
För att säkerställa att all relevant information om fosterexponering för lenalidomid har 
rapporterats, kan Läkemedelsverket kontakta dig för ytterligare information. 
 
Rapportörens namn:  
Yrke: 
Adress:  
Stad, Land: 
Telefonnummer: 
E-postadress: 
 
Information om kvinnlig patient 
Patient ID (initialer):  Ålder:   Födelsedatum: 
 
Information om kvinnlig partner till manlig patient 
ID (initialer):    Ålder:   Födelsedatum: 
 
Oavsiktlig exponering av en gravid kvinna - inte patient eller partner 
ID (initialer):    Ålder:   Födelsedatum: 
 
Information om patientbehandling 
Handelsnamn för lenalidomidprodukten:  
Batch nr:   Utgångsdatum:   Dos: Antal: 
Startdatum:   Slutdatum: 
Indikation för användning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakemedelsverket.se/
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Uppföljning av graviditeten 
Har patienten redan remitterats till förlossningsläkare/gynekolog Ja ☐/ Nej ☐ 
Om ja, ange hans/hennes namn och kontaktuppgifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bakgrundsinformation om orsaken till graviditeten 
 
Blev patienten felaktigt bedömd som icke-fertil?   Ja ☐/ Nej ☐ 
Om ja, ange orsak till att patienten blev bedömd som icke-fertil   

a) Ålder ≥ 50 år och naturlig amenorroisk* i ≥ 1 år   Ja ☐/ Nej ☐ 
* ammenorré efter cancerbehandling eller under amning utesluter inte fertilitet 
b) Prematur ovarialsvikt som har bekräftats av en specialist inom gynekologi
     Ja ☐/ Nej ☐ 
c) Tidigare bilateral salpingooforektomi, eller hysterektomi Ja ☐/ Nej ☐ 
d) Genotyp XY, Turners syndrom, uterin agenesi  Ja ☐/ Nej ☐ 

Ange i listan nedan vilken preventivmetod som användes 
a) Implantat     Ja ☐/ Nej ☐ 
b) Levonorgestrelutsöndrande intrauterint system (IUS)  Ja ☐/ Nej ☐ 
c) Depotformulering av medroxyprogesteronacetat  Ja ☐/ Nej ☐ 
d) Tubarsterilisering (specificera nedan)   Ja ☐/ Nej ☐ 

I. Tubarligatur 
II. Tubardiatermi 
III. Tubarklips 

e) Samlag endast med en vasektomiserad manlig partner; vasektomin måste vara 
bekräftad med två negativa spermaanalyser  Ja ☐/ Nej ☐ 
f) Ägglossningshämmande tabletter med endast progesteron (d.v.s. desogestrel) 

      Ja ☐/ Nej ☐ 
g) Andra tabletter med endast progesteron   Ja ☐/ Nej ☐ 
h) Kombinerade p-piller    Ja ☐/ Nej ☐ 
i) Andra intrauterina inlägg    Ja ☐/ Nej ☐ 
j) Kondomer     Ja ☐/ Nej ☐ 
k) Cervixpessar    Ja ☐/ Nej ☐ 
l) P-kudde     Ja ☐/ Nej ☐ 
m) Avbrutet samlag    Ja ☐/ Nej ☐ 
n) Annan metod    Ja ☐/ Nej ☐ 
o) Ingen metod    Ja ☐/ Nej ☐ 

 
Ange orsaken till misslyckad graviditetsprevention från listan nedan 

Missad oral preventivmedel 
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Annan medicinering eller underliggande sjukdom som interagerar med orala 
preventivmedel 
Identifierat missöde med barriärmetod 
Okänd 

Hade patienten förbundit sig till absolut och kontinuerlig avhållsamhet?  Ja ☐/ Nej ☐ 
Var lenalidomidbehandlingen påbörjad trots att patienten var gravid?  Ja ☐/ Nej ☐ 
Fick patienten utbildningsmaterial om den potentiella risken för teratogenicitet? Ja ☐/ Nej ☐ 
Fick patienten information om behovet av att undvika graviditet?  Ja ☐/ Nej ☐ 
 
Prenatal information 
Datum för senaste menstruation:   Beräknat förlossningsdatum: 
Graviditetstest Referensintervall Datum 
Urin kvalitativt   
Serum kvantitativt   

 
Tidigare obstetrisk anamnes 
 Resultat 
Årtal för 
graviditet 

Spontan 
abort 

Terapeutisk 
abort 

Levande 
födsel 

Dödfödsel Gestationsålder Typ av 
förlossning 

       
       
       
       
       
       

 
Missbildningar 
 
Fanns det någon fosterskada från någon graviditet?  Ja ☐/ Nej ☐ /Vet ej ☐ 
Finns det någon familjehistoria av abnormitet?  Ja ☐/ Nej ☐ /Vet ej ☐ 
Om svaret är ja på någon av dessa frågor, vänligen ange ytterligare information nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moderns tidigare sjukdomshistoria 

Tillstånd Datum Behandling Resultat 
Från Till 
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Moderns nuvarande medicinska tillstånd 
Tillstånd Från Behandling 
   
   
   
   

 
Moderns sociala situation 
 
Alkohol    Ja ☐/ Nej ☐ 
Om ja, mängd/enheter per dag:  
 
Tobak    Ja ☐/ Nej ☐ 
Om ja, mängd per dag: 
 
i.v. eller annat narkotikamissbruk  Ja ☐/ Nej ☐ 
Om ja, ange detaljer: 
 

Moderns läkemedelsbehandling under graviditet och 4 veckor före graviditet 
(inklusive naturläkemedel, alternativmedicin, receptfria läkemedel och kosttillskott) 

Läkemedel/behandling Startdatum Slutdatum/fortsätter Indikation 
    
    
    
    

 
 
 


