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Abort
Abort innebär att graviditeten avbryts och är fritt (i Sverige) till och med
graviditetsvecka 18+0. På särskilda indikationer kan abort beviljas av socialstyrelsen
med en speciell ansökan upp till graviditetsvecka 22+0. Efter v22 är abort inte tillåtet
oavsett orsaken (om inte maternell liv är i direkt hot, se lagen om abort) i Sverige. Abort
är en av de vanligaste medicinska åtgärder och nära hälften av alla kvinnor gör
någon gång abort.
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Metoderna för abort är olika och beror framför allt på hur lågt kvinnan har gått i
graviditeten.
1. Medicinsk abort (från om med graviditetsvecka 9+0)
Är rekommenderat fram till nionde vecka efter senaste mens (63 dagar). Detta
sker via hormon preparat som framkallar sammandragningar i uterus vilket i
sig leda till missfall.
Medel vid medicinsk abort:
I ca 80 % av fallen använder man en kombination av antiprogesteron
(Mifepriston®) och en prostaglandin analog (Misoprostol®). Behandlingen sker i
kliniken eller poliklinisk (viktigt att kvinnan har ett fungerande socialtnätverk
på grund av hög risk för svåra blödningar).
OBS! I sällsynta fall kan det behövas en komplettering med skrapning
(kirurgisk).
Komplikationer:
Är dos beroende och förutom smärtor och illamående kan det debutera
allergiska reaktioner mot Mifepriston eller Misoprostol, porfyri, svåra
blödningar eller även ektopiska graviditet är rapporterade.
Mythergin och/eller Cytotec kan ges för att minimera blödningar.
2. Vacuumexeres VEX (Kirurgisk abort) (från om med graviditetsvecka 11+0)
Är rekommenderat till och med graviditetsveckan 11-12. Kirurgisk abort är en
mekanisk skrapning som sker med hjälp av vakuumaspiration av
uteruskaviteten

efter

föregående

mekaniskdilatation

av

Cervix

i

narkos/lokalbedövning.
Rh-profylax.
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Komplikationer:
Komplikationer av en kirurgisk abort beror på graviditetslängden och
erfarenhet hos kirurgen och är högst vid ingrepp med narkos. Viktigaste
komplikationer är blödningar, cervixskada, genital infektion och uterus
perforation.
3. Sen abort (> graviditetsveckan 12)
Framkallandet av värkarbete utstötning av fostret och placenta.
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Metoden som används vid sen abort kallas för två-stegs metoden och har
samma preparat som används vid den medicinska aborten, kan även
kompletteras med skrapning i visa fall.
Lagen om abort
Abort lagen innebär att kvinnan till och med utgången av 18:e graviditetsveckan (v.
18+0) räknat från sista menstruationens första dag har rätt att själv bestämma om
hon vill avbryta graviditeten eller inte.
OBS! v. 18+1 krävas tillstånd från Socialstyrelsen och att särskilda skäl för abort
föreligger.
OBS! Abort beviljas inte efter v. 22 förutom vid fall där barnet bedöms som icke
livsduglig på grund av alvarlig skada ex. akrani (avsaknad av skallbenet) eller
Trisomi 18 eller en abort kan beviljas under denna period om graviditeten på grund
av sjukdom innebär en allvarlig fara för kvinnans liv/hälsa.
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