
 Sida 1 (2) 

GODKÄNT DATUM  DOKUMENT-ID, VERSION  

2023-01-27 VARD-5-6785, 11.0 

Medicinsk abort hemma 
 

Abortens första dag 
 

Aborten påbörjas genom att du får svälja en tablett Mifepristone. Om du 

kräks inom 1 timme efter tablettintaget måste du få en ny tablett. Kontakta i 

så fall gynmottagningen dagtid eller gynavdelningen på jourtid. Vanliga 

bieffekter av Mifepristone® är illamående, mensliknande smärtor (receptfria 

värktabletter tas vid behov) och blödningar som ibland kan vara rikliga. 

Du kan leva som vanligt och behöver inte sjukskrivas, men vid blödning ska 

du undvika tampong, bad och samlag. 

 

Du får med dig tabletter Cytotec® för fortsatt behandling, se nedan. Du får 

även med dig 4 tabletter Citodon®/Panocod® och 2 tabletter Ibuprofen® 600 

mg som smärtlindring. 

 

Vid överkänslighet mot någon av medicinerna kommer du att få ett alternativ 

som du tål istället.  

 

Fortsatt behandling hemma 
 

24 till 72 timmar senare tar du själv resterande behandling.   

Du har fått med dig 6 livmodersammandragande tabletter, Cytotec® 0,2 mg. 

Du börjar med att föra in 4 tabletter Cytotec® högt upp i slidan (de sista 2 

tabletterna sparar du till senare, se nedan). Samtidigt med tabletterna Cyto-

tec® sväljer du 2 tabletter Citodon®/Panocod® och 1 tablett Ibuprofen® 600 

mg. 

Ibland kan tablettrester komma ut ur slidan efter någon timme. Det gör 

ingenting, eftersom den aktiva substansen har utsöndrats och tagits upp av 

kroppen.  

Blödning och mensliknande smärta kommer vanligtvis igång inom några 

timmar, blödningen är oftast riklig med klumpar.  

Efter 3 timmar sväljer du de resterande 2 tabletterna Cytotec®. Om blödning-

en inte startat ordentligt tar du dessa i slidan istället. 

Effekten av Cytotec® börjar avta efter ca 6 timmar och då minskar smärtan. 

Behandlingen kan inte göras helt smärtfri. Om du behöver mer smärtlind-

ring, kan du ta de extra medskickade tabletterna (2 tabletter Cito-

don®/Panocod® och 1 tablett Ibuprofen® 600 mg).  

 

Om du får mycket rikliga blödningar eller om smärtlindringen är otillräcklig 

kontaktar du oss. 

 

Biverkningar av Cytotec®: Illamående, kräkning, diarré, yrsel, huvudvärk, 

feber, skakningar/frossa. I de flesta fall är biverkningarna milda. 

 

Efteråt 
Smärtlindringen kan påverka reaktionsförmågan och därför rekommenderas 

att du inte kör bil den dagen.  

Du kan ha en rikligare mensliknande blödning de första dagarna efter abor-

ten, som därefter succesivt avtar men kan hålla på upp till 3 - 4 veckor. Men-
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sen återkommer oftast 4-6 veckor efter aborten. Kom ihåg att påbörja pre-

ventivmedel direkt efter aborten.  

 

Uppföljning 
Det är viktigt med uppföljning eftersom det finns en liten risk att gravidite-

ten inte avbrutits trots behandling och blödning.  

Graviditetstest ska göras 4 veckor efter aborten. Kontakta gynmottag-

ningen vid positivt graviditetstest.  

Om du önskar så erbjuder vi återbesök på gynmottagningen, även vid nega-

tivt graviditetstest. 

 

 

 

Kontakta gyn-mottagningen vid  
 Infektionstecken: feber, illaluktande flytning och/eller värk i magens 

nedre del.  

 Utebliven blödning under Cytotec®-behandlingen.  

 Kraftig blödning som inte minskar.  

 Kvarstående graviditetskänsla.  

 Positivt graviditetstest  

 

Preventivmedel 
I de flesta fall kan du börja med ditt preventivmedel (p-piller, minipiller, p-

plåster) abortdagen eller dagen efter. P-stav kan sättas in och P-spruta kan 

ges samma dag som Mifepristone® tas. Spiral kan i de flesta fall sättas in en 

vecka efter aborten. P-ring bör du vänta med till nästkommande mens. 

 

  

 

Kontaktinformation  
Länets gynmottagningar: 010-452 63 00 

Gällivare sjukhus gynavdelning: 0970-196 83 

Sunderby sjukhus gynavdelning: 0920-28 20 49 

 

Kuratorer 

Gällivare sjukhus: 0970-196 74 

Piteå Älvdals sjukhus: 0911-752 20 

Sunderby sjukhus: 0920-28 38 21 

Information finns även på www.gyninorr.se 

 

Sjukvårdsrådgivningen: 1177 


