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Mild Faktor VII-mangel 
 
 

Hvad er et blodstørkningsprotein? 
Blodets evne til at størkne er vigtig ved f.eks. skader og operationer for at 
undgå stort blodtab. Når blodet skal størkne, indgår der mange forskellige 
elementer, som normalt findes i blodet. Det drejer sig bl.a. om en hel kaskade af 
særlige proteiner, som kaldes blodstørkningsproteiner (koagulationsfaktorer). 
Disse proteiner er nummererede med romertal, og ét af dem hedder Faktor VII 
("Faktor 7"). 
  

Hvad er en mild Faktor VII-mangel? 
Faktor VII produceres i leveren. Nogle personer har en arvelig ændring, som 
nedsætter leverens produktion af Faktor VII en smule. Faktor VII-niveauet i 
blodet ligger normalt mellem ca. 70 – 170. Erfaringsmæssigt vil personer med 
en mild, arvelig Faktor VII-mangel ligge nede omkring 30-50% af det normale 
niveau. 
 

Hvordan opdages en mild Faktor VII-mangel? 
De fleste personer, som har mild Faktor VII-mangel, har ingen 
blødningsproblemer. Oftest opdages tilstanden tilfældigt, fordi den medfører en 
forlænget såkaldt blodstørkningstid (INR) i en blodprøve. Blodstørkningstiden 
måles ofte i en blodprøve inden f.eks. en operation for at sikre, at 
blodstørkningen fungerer normalt. 
 

Hvordan undersøger man for Faktor VII-mangel? 
Der tages en almindelig blodprøve, og undersøgelsen foretages ved at måle en 
blodstørkningstid (INR) og funktionen af Faktor VII. 
 

Faktor VII-mangel og risiko for blødning 
Det er meget sjældent, at en mild Faktor VII-mangel giver øget 
blødningstendens. Derfor er der normalt heller ikke behov for behandling eller 
kontrol.  
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Mild Faktor VII-mangel og operation 

Hvis du skal gennemgå en operation og har mild Faktor VII-mangel, er det 
yderst sjældent, der er brug for at tage særlige forholdsregler. Det vil kun 
komme på tale, hvis man tidligere har oplevet betydende blødningsproblemer.  
 
Faktor VII-mangel og ID-kort 

Hvis vi finder mild Faktor VII-mangel, sender vi dig et ID-kort, som vi anbefaler 
opbevaret sammen med dit Sundhedskort. ID-kortet kan fremvises, hvis der i en 
anden sammenhæng skulle blive målt en forlænget blodstørkningstid (INR) i en 
blodprøve, f.eks. inden en operation. Hvis man ikke kender årsagen til en 
forlænget blodstørkningstid, kan man i værste fald risikere, at en planlagt 
operation bliver udskudt eller aflyst. 
 
Hvis jeg har mild Faktor VII-mangel — bør min familie 
så også undersøges? 
Hvis du har mild Faktor VII-mangel og ikke har oplevet nogle 
blødningsproblemer, er det ikke strengt nødvendigt at foretage 
familieudredning. Det kan dog oftest være rart at vide forud for f.eks. en 
operation. 
 
Såfremt førstegrads-slægtninge (børn, søskende, forældre) er interesserede i at 
vide, om de ligeledes har Faktor VII-mangel, kan de i første omgang gå til egen 
læge og få målt en blodstørkningstid (INR). Hvis den er normal, udelukker det 
Faktor VII-mangel. 
 


