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Kirurgisk abort, gällande rutin 
 

Berörda enheter 
Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Region Norrbotten. 

 
Syfte 

Att erbjuda likvärdig god och säker vård till abortsökande kvinnor enligt 

abortlagen och Socialstyrelsens föreskrifter.  
 

Bakgrund 
Rätten till fri abort har en avgörande betydelse för kvinnors liv och hälsa. 

Abortlagen gäller alla kvinnor som vistas i Sverige. 

Kvinnans egna val gäller till och med graviditetsvecka 18+0. Därefter krävs 

synnerliga skäl och tillstånd från Socialstyrelsen. 

Övre gräns för abort definieras som förväntad livsduglighet utanför livmo-

dern. 

Graviditeten kan oavsett graviditetslängd avbrytas om kvinnans liv och hälsa 

allvarligt riskeras. 

Verksamhetsansvarig är skyldig att tillse att en abortsökande kvinna får en 

abort genomförd. 

Enskild vårdpersonal vid kvinnoklinik som utför aborter kan inte vägra att 

genomföra behandlingen. 

 

Provtagning inför abort 
Screening för klamydia och bakteriell vaginos rekommenderas. Kapillärt Hb 

bör vara kontrollerat och nyligen analyserat. 

 

Blodgruppering 

Vid kirurgisk abort behöver aktuell blodgruppering finnas för eventuell Rh-

profylax. Rh-negativa kvinnor ska ha Rh-profylax inom 72 timmar från ab-

orten. 

 

Förbehandling av cervix 
Förbehandling med misoprostol har visat sig minska risken för framtida 

spontan prematur förlossning samt risken för inkomplett abort, infektioner, 

perforation och stora blödningar. 

2 tabletter Cytotec® 0,2 mg tas vaginalt 3 timmar före ingreppet. (patienten 

applicerar själv tabletten högt vaginalt). Alternativt kan 2 tabletter tas 

sublingualt, ger effekt redan efter 1 timme. 

 

Utförande 
 

Kirurgisk abort genomförs med vakuumaspiration, i normalfallet upp till 

graviditetsvecka 11+6 – 12+0. Vid graviditetslängd kortare än v 7+0 bör i 

första hand medicinsk abort rekommenderades.  

Vid särskilda skäl kan man, efter samråd med berörd och van operatör, för-

länga denna tidsgräns uppåt till och med v 12+6. Mellan graviditetsvecka 
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13+0 – 15+0 kan efter särskilt övervägande dilatation och extraktion utföras, 

mycket viktigt med van operatör.  

Andra kirurgiska metoder än ovan ska inte användas. 

 

För analgesi kan paracervikalblockad, ev. med sedering användas, alternativt 

generell anestesi, utifrån det som kvinnan föredrar. 

Vaginaltvätt bör inte föregå aborten. 

Ingreppet ska föregås av vaginal palpation.  

Eftersom misoprostol också är uteruskontraherande rekommenderas inte 

ytterligare uteruskontraherande läkemedel (oxytocin, ergometrin) rutinmäss-

igt. 

Operatören ansvarar för att aborten är komplett. Ultraljudsapparat ska fin-

nas tillgänglig på operationssal för möjlighet till efterkontroll av uteruskavi-

teten.  

 

Preventivmedel efter abort 
 Långverkande preventivmedel rekommenderas i första hand (p-stav, 

spiral) 

 Kombinerad hormonell antikonception, minipiller, mellanpiller, p-

stav och p-spruta påbörjas/insätts samma dag som aborten oavsett 

graviditetslängd 

 Spiral sätts med fördel in i samband med kirurgisk abort 
 

Uppföljning efter kirurgisk abort 
Uppföljning ska erbjudas samtliga och planeras i samband med operations-

planeringen. Uppföljning kan ske hos sjuksköterska/barnmorska eller genom 

remiss till ungdomsmottagning/preventivmedelsmottagning. Om kvinnan 

avstår från eller uteblir från besöket ska det dokumenteras i journalen. 
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ICD, KVÅ 
Z64.0, Z32.1, O04.9 

DL005, DL006, ZL006, DR026, LCH13 
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