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Valg af abortmetode

Abort kan foretages ved en medicinsk behandling eller
ved et kirurgisk indgreb.
Den medicinske behandling foregår hjemme indtil uge
8+6, herefter foregår den på sygehuset.

Fælles for begge metoder
Ved 1.konsultation udføres en almindelig underlivsundersøgelse, og du bliver ultralydsscannet. Der tages
evt. en blodprøve, hvis du er længere end uge 8+0.
Hvis du ikke er chlamydiapodet hos din egen læge,
gøres det her.

Kirurgisk abort
En kirurgisk abort foregår i klinikken i lokal bedøvelse
og lidt afslappende medicin eller på sygehuset i fuld
bedøvelse. Livmoderhalsen udvides og et sug indføres.
Herigennem fjernes graviditeten. Indgrebet varer
under 10 minutter.
Efterfølgende vil du skulle slappe af her i klinikken i
ca. 1 time. Du vil få smertestillende medicin, hvis du
har brug for det. Herefter kan du tage hjem, hvis du
har en voksen person til at ledsage dig og være hos dig
til minimum samme aften.
Blødningen er oftest mindre end ved en normal

Fordele

menstruation og varer som regel en lille uge.

Medicinsk abort
Ved den medicinske abortmetode fremkaldes aborten
ved, at du tager abortpiller. En til to dage senere
lægger du fire stikpiller op i skeden.
Datoerne for behandlingen planlægges ved 1.
konsultation. Ofte vil det være muligt at starte
allerede på dagen, hvor undersøgelsen foregår. Her
indtager du abortpillerne. De færreste kvinder
mærker noget til abortpillerne. Abortpillerne gør, at
livmoderen ikke reagerer på kroppens eget
graviditetsbevarende hormon. Det resulterer i, at
graviditeten går i stå.
Efter to dage oplægger du til et aftale tidspunkt to til
fire stikpiller i skeden, som fremkalder sammentrækninger i livmoderen.
Der går normalt nogle timer før graviditeten
udstødes. Du får medicin mod smerter. Blødningen
efter aborten vil være kraftigere og vare længere end
en almindelig menstruation, det vil sige 1-2 (evt. 3)
uger.

Kirurgisk abort

Medicinsk abort

Det er hurtigt overstået

Risikoen for infektion er meget lille.
Du kan have en pårørende med

Ulemper

Skader på livmoderen kan forekomme i
sjældne
tilfælde.

Aborten tager længere tid.

Der er en lille risiko for infektion.

Blødningen er kraftigere og længere end efter
en kirurgisk abort.

Du kan få bivirkninger så-som kvalme,
opkastninger, diarre.

Ganske få behandlingssvigt kan gøre det
nødvendigt at lave en udskrabning.

Kvindeklinik Papirfabrikken v. gynækolog Britt Ljungström

