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En analys av 50 konsekutiva
spiralperforationer anmälda till
Konsortiet för patientförsäkring
visar att de flesta spiralinsätt-
ningarna skett inom ett år efter
en förlossning. I 14 fall diagnos-
tiserades spiralens felaktiga läge
inom en månad. Letandet efter
spiralen var dock ofta resurs-
krävande. Ändrade fysiologiska
förhållanden i puerperiet och
under amningen tycks öka ris-
ken för spiralperforation. Detta
bör uppmärksammas vid ut-
bildningen av såväl barnmors-
kor som läkare.

Under de första åren efter introduk-
tionen av plastspiralen som ett effektivt
intrauterint antikonceptionsmedel
(IUD) angavs en hel del restriktioner för
dess användning. Unga kvinnor som ej
varit gravida fick bl a fler komplikatio-
ner med blödningar och infektion [1].
Man var också tveksam till metodens
användning hos nyförlösta och amman-
de kvinnor [2].

Under 1980-talet kom nya rapporter
som tydde på att dessa restriktioner ej
skulle vara nödvändiga [3, 4]. Detta har
resulterat i att många kvinnor i Sverige
numera väljer spiral som antikoncep-
tionsmedel efter förlossningen och un-
der amningsperioden, framför allt för
att inte tillföra kroppen några »extra
hormoner» under denna tid, en rekom-
mendation som också gått ut till barn-
morskorna vid våra mödravårdscentra-
ler (MVC).

Denna ändrade policy har redan av-
speglat sig i ett ökat antal anmälningar
till Konsortiet för patientförsäkring rö-

rande perforationer. Vi har därför under
1991–1993 registrerat och samman-
ställt 50 konsekutiva IUD-perforatio-
ner. Samtliga uppgifter har erhållits från
anmälningakten, som vid behov kom-
pletterats med journalkopia.

Enligt distributörerna av spiraler
sätts ca 100 000–120 000 spiraler in år-
ligen i Sverige. Antalet anmälda perfo-
rationer till Patientförsäkringen tyder
då på en mycket liten komplikationsfre-
kvens, även om inte alla fall anmälts.
Varje komplikation innebär dock ett
stort trauma för patienten. Uppträder
komplikationen dessutom inom en spe-
ciell grupp är en analys av problemet
berättigad.

Perforationsrisk
föreligger alltid
Vid spiralinsättning föreligger alltid

en risk för perforation av cervix eller
uterus (ungefär 1:1 000 insättningar).
Ibland kan insättaren märka detta ge-
nast om t ex sondmåttet blir ovanligt
stort, men oftast sker perforationen eller
incitamentet till perforationen omärk-
ligt.

Livmoderväggen är så pass kraftig
att man anser det vara osannolikt att spi-
ralen av »egen kraft» skall kunna pres-
sa sig igenom den [5]. Sannolikt sker
skadan på livmoderväggen redan i sam-
band med insättningen, och detta gör
det möjligt för spiralen att senare vand-
ra vidare. När spiralen väl har kommit
ut i bukhålan, tycks den vandra mot oli-
ka vävnader såsom oment, appendix
epiploica och tarm. Kroppen uppfattar
den som en främmande kropp och bakar
in den i adherenser.

Ändrad fysiologi i puerperiet
och under amningsperioden
I litteraturen poängteras att insätt-

ningstekniken är viktig [6]. En nog-
grann bedömning av livmoderns stor-
lek, läge och konsistens är nödvändig.
Efter en förlossning och under am-
ningsperioden är livmodern liten och
väggen biologiskt ändrad samt svagare.
Cervix behöver inte alltid dilateras och
troligen behövs mindre kraft vid en
eventuell perforation.

Smärtkänsligheten förefaller också
vara nedsatt hos ammande kvinnor, tro-

ligen beroende på ökad betaendorfin-
sekretion [2, 7-9].

Material
De 50 anmälningarna kom från hela

landet; inget landstingsområde var
överrepresenterat. Patientförsäkringens
bedömning av det enskilda fallet och gi-
ven ekonomisk ersättning har dock ej
analyserats. Ingen tonåring eller nulli-
para påträffades.

Av de 50 spiralerna var 45 (90 pro-
cent) insatta under det första året efter
en fullgången graviditet; 4 var insatta på
gynekologmottagning eller preventiv-
medelsmottagning och 1 sattes in i sam-
band med ett abortingrepp. Insättning
av 31 spiraler (62 procent) gjordes i
samband med efterkontrollen på MVC,
dvs inom tolv veckor efter förlossning-
en.

Åldersfördelning och spiraltyp
framgår av Figur 1. De flesta kvinnorna
var mellan 25 och 34 år. Barnmorskor-
na vid våra MVC utför de flesta efter-
kontrollerna och ansvarade också för 42
av de 50 spiralinsättningarna (84 pro-
cent).

Vid en journalgenomgång som den-
na är det ofta svårt att få fram alla upp-
gifter man önskar. Upplysning om spi-
raltyp saknades i nio akter. I Figur 1 har
de noterats bland »annan spiraltyp».
Nova-T hade satts in på 26 kvinnor,
Gyne-T på 11 kvinnor. Detta motsvarar
ungefär fördelningen av dessa spiralers
användning under den aktuella tidsperi-
oden.

Sondmåttet var angivet i knappt hälf-
ten av akterna (24 fall). De uppgivna
sondmåtten var påfallande stora: 9 cm
eller däröver i nio fall; 8–9 cm i sju fall.
I ett fall var sondmåttet 5 cm.

Av 27 akter framgick att kvinnan
fortfarande ammade sitt barn vid tiden
för spiralinsättningen. Av spiralerna var
17 (63 procent) insatta inom tre måna-
der efter förlossningen, 8 sattes in fyra
till sex månader efter förlossningen.
Amningen tycks således kunna påverka
risken för perforation vid insättningen
av en spiral. 

Enligt tidigare resonemang skulle
smärtkänsligheten vara nedsatt under
amningsperioden. I 32 akter har angi-
vits en ordentlig smärta precis i sam-
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band med insättningen och/eller under
det första dygnet därefter. Av dessa har
20 kvinnor (63 procent ) angivit att de
fortfarande ammade sitt barn. Detta gäl-
ler även fall där symtom på perforation
uppträdde betydligt senare. 

Komplikationerna redovisas vid 14
fall av tidig diagnos, där patienten åt-
gärdades inom en månad efter insätt-
ningen, och vid 36 fall av sen diagnos.

Tidig diagnos
Smärta var det dominerande symto-

met vid tidig diagnos, nio fall. I tre fall
återfanns ej trådarna vid kontroll, och
riklig blödning förelåg i två fall. I det
ena av dessa fall avslutades ett abortin-
grepp med en spiralinsättning. Detta re-
sulterade i en kraftig blödning, som ej
slutade sedan spiralen tagits ut. Ome-
delbar laparotomi med sutur av uterus
fick tillgripas. Denna patient hade tidi-
gare förlösts med kejsarsnitt två gånger.
I det andra fallet med blödning hade spi-
ralen perforerat ut genom cervix, men
kunde tas ut vaginalt. Senare samma
dygn utfördes dock explorativ laparoto-
mi med utrymning av ett hematom.
Denna patient hade nyligen genomgått
sitt tredje kejsarsnitt.

De flesta patienterna i denna grupp
åtgärdades inom tio dygn. I sex fall kun-
de spiralen tas ut vid laparoskopi, men i
de resterande åtta fallen krävdes laparo-
tomi.

Sen diagnos
Av de 36 fallen med sen diagnos

uppmärksammades perforationen i 32
fall inom ett år efter insättningen. Orsa-
ken till sen diagnos framgår av Figur 2.
Graviditet trots spiral var anledningen
till kontroll av spiralens läge i 20 av des-
sa fall (56 procent). Fyra kvinnor full-
följde sin graviditet. I 15 fall kunde man
inte återfinna spiraltrådarna vid gyne-
kologisk undersökning. I ett fall utveck-
lades infektion i samband med perfora-
tion vid spiralbyte. I denna grupp var de
flesta kvinnorna symtomfria fram tills
diagnosen ställdes med undantag av
smärtupplevelse i samband med insätt-
ningen, vilket senare angavs av 20 kvin-
nor. 

I gruppen med sen diagnos kunde
spiralen tas ut vaginalt i ett fall där ult-
raljud hade visat att spiralen satt långt
ner i parametriet utanför cervix (Figur
3). Den togs ut genom incision i vagina.
I elva fall kunde spiralen tas ut genom
laparoskopi. Laparotomi krävdes i 24
fall. Utredningen fram till operation i
denna grupp var ofta omfattande med
ultraljudsundersökning, buköversikt
och hysteroskopi.

Spiralens läge vid uttagningen
Spiralens läge vid uttagningen fram-

går av Figur 4. Åtta spiraler återfanns

fritt i buken, varav fem ingick i gruppen
med tidig diagnos. Merparten av spira-
lerna hade bakats in i oment respektive
appendix epiploica (15 respektive 5).
Mesenterium och tarm var engagerade i
nio fall. Spiralen satt delvis fast in i ap-
pendix i två fall och avlägsnades genom
appendektomi. I ett fall tvingades man
göra en tunntarmsresektion (6 cm), och
i ytterligare tre fall behövde tarmsuturer
sättas.

Fallbeskrivningar
Spiralen lämnades kvar. Patienten

var en 30-årig III-para, som under sin
senaste graviditet koniserats på grund
av en cancer in situ. Spiralinsättning
gjordes tio veckor efter partus. I sam-
band med detta uppstod en riklig vagi-
nal blödning, som relativt snart stoppa-
de spontant. Patienten blev gravid två
månader senare och genomgick en le-
gal abort. Spiralen palperades då på
tvären i isthmusområdet och kunde ej
rubbas.

Man planerade då att göra en laparo-
skopi, men kvinnan blev åter gravid och
genomgick en ny abort. Därefter gjor-
des både laparoskopi och hysteroskopi.
Man kunde ej få ut spiralen, som sitter
hårt i uterusväggen.

Patienten har nu en ny intrauterin
spiral och den »gamla» kontrolleras år-
ligen med ultraljud. 

Spiralen återfanns ej. En 40-årig II-
para, som två år tidigare fått en spiral
insatt på en preventivmedelsmottag-
ning, återkom nu gravid. Abort utför-
des, men spiralen återfanns ej. Buk-
översikt avslöjade en spiral extraute-
rint. En vecka senare gjordes laparo-
skopi och laparotomi, men spiralen
kunde ej påträffas.

Buköversikt under operationen kun-
de inte heller påvisa någon spiral. Man
fann dock oment draget ned mot colon
sigmoideum och en förhårdnad här.
Sannolikt har spiralen spontanperfore-
rat colon och stötts ut via rectum. 
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Figur 1. Åldersfördelning och spiraltyp
vid insättningen.
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Allvarlig infektion efter spiralbyte.
En 43-årig kvinna  kom till en preven-
tivmedelsmottagning för spiralbyte.
Detta visade sig vara svårt och patienten
hänvisades till en gynekologisk mottag-
ning för spiraluttagning i bedövning
(PCB), men detta lyckades först sedan
»spiralen skjutits upp». En ny sattes in,
men infektion tillstötte.

Den nya spiralen togs ut vaginalt,
men patientens bukstatus försämrades
och slutligen utfördes en explorativ la-
parotomi. Denna påvisade klara tecken
på spiralperforation, rikligt med adhe-
renser och bilaterala tubovarialabsces-
ser. Hysterektomi samt salpingooforek-
tomi utfördes.

Allvarlig infektion sedan spiral läm-
nats kvar extrauterint. Patienten var en
32-årig III-para, som fick en spiral in-
satt två månader efter senaste förloss-

ningen. Vid kontroll fann man inga trå-
dar i cervix. Buköversikt tydde dock på
en intrauterint belägen spiral. Ett halvår
senare blev patienten gravid och full-
följde graviditeten. Därefter utfördes
laparoskopi och laparotomi. Spiralen
återfanns då extrauterint, men i ett så
kärlrikt område att man föredrog att
lämna den kvar. På grund av smärtor
gjordes senare en abrasio och en ny la-
parotomi, nu med uttagning av spiralen
som låg inbakad i adherenser i en ab-
scesshåla.

I efterförloppet fortsatta smärtor och
hematometra, vilket slutligen ledde till
en subtotal hysterektomi.

DISKUSSION
Den här sammanställningen visar

hur ett relativt harmlöst ingrepp – spi-
ralinsättning – vid en komplikation som

perforation kan leda till omfattande kir-
urgiska ingrepp. Tidig diagnos tycks of-
tast leda till mindre ingrepp. Av de 50
spiralkomplikationerna hade 38 dia-
gnostiserats inom ett halvår efter insätt-
ningen. Oplanerad graviditet inträffade
i 20 fall, vilket för många av kvinnorna
innebar en stor psykisk påfrestning. Un-
der tiden 1975–79 anmäldes till Patient-
försäkringen 18 fall av spiralkomplika-
tioner; av dessa var 14 perforationer av
livmodern. Spiralen var insatt inom tre
månader post partum i elva fall [10].
Komplikationsmönstret var detsamma
som vi funnit här.

Under den senaste femårsperioden
har antalet anmälningar av spiralkom-
plikationer till Patientförsäkringen mer
än femfaldigats. Det är framför allt spi-
ralinsättning i samband med kontrollen
efter en förlossning eller senare under
amningsperioden som komplicerats
med perforation. Spiralinsättning i
samband med efterkontrollen på MVC
har sannolikt blivit vanligare, men någ-
ra säkra frekvenssiffror föreligger inte. 

Rekommendationerna
bör ses över
En översyn av givna aktuella rekom-

mendationer i samband med spiralin-
sättning, speciellt post partum, förefal-
ler vara nödvändig. Förutsättningarna
är då något annorlunda: liten uterus, nå-
got vidare cervix, sänkt smärttröskel
och amenorré. Utbildningskravet är
större, då det krävs god palpations- och
sonderingsteknik. Bedömningen av liv-
moderns läge, konsistens och sondmått
är väsentlig och bör poängteras vid all
utbildning.

Avvikelser i samband med spiralin-
sättningen bör beaktas. Om t ex sond-
måttet blir ovanligt stort bör ny palpa-
tion med bedömning av livmoderns
storlek utföras. Om insättningen upp-
levs smärtsam, eller det första dygnet
kompliceras av smärta eller riklig blöd-
ning, rekommenderas snar kontroll av
spiralens läge. Hos ammande kvinnor
bör även den nedsatta smärtkänslighe-
ten beaktas.

Ökat antal
skadeanmälningar
Samtliga i materialet redovisade fall

är att betrakta som ersättningsbara en-
ligt Patientförsäkringens ersättningsbe-
stämmelser. Ändrade förutsättningar
för insättning av spiral har medfört ett
ökat antal skadeanmälningar till Pati-
entförsäkringen, varför vi som skadefö-
rebyggande åtgärd vill rekommendera
speciell utbildning i eller information
angående spiralinsättning vid kontrol-
len efter en förlossning och under pågå-
ende amning, samt kontroll av spiralens
läge tre månader efter insättningen. Ris-
ken för perforation, speciellt vid insätt-
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ning under amningsperioden, bör po-
ängteras.

Dessutom måste insättaren vara
mycket lyhörd för avvikelser, såsom
smärta och onormal blödning.

Vid minsta osäkerhet bör kontroll av
spiralens läge ske inom en vecka. Det är
bättre att avbryta ett ingrepp än att for-
cera in en spiral!
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Biverkningsnytt

Minskat antal rapporter
Naturmedel gav eksem
Hudbiverkningar av natur-

medel, tvåårsuppföljning av la-
motrigin och zolpidem, epilep-
tiska anfall och konvulsioner i
samband med selektiva seroton-
inåterupptagshämmare (SSRI)
samt tarmstriktur förknippad
med pankreasenzym redovisas
bland biverkningsnyheterna i
Information från Läkemedels-
verket 3:96.

Årsredovisningen för 1995 visar att
antalet rapporter om biverkningar mins-
kade med ca 10 procent. Det kan bero på
att det under de senaste två åren i hu-
vudsak registrerats specialistpreparat
med förhållandevis liten försäljning.
Dessa medel förskrivs endast i liten om-
fattning inom de specialiteter som do-
minerar biverkningsrapporteringen,
dvs allmänmedicin, invärtesmedicin,
infektionsmedicin och psykiatri.

Hudbiverkningar av naturmedel
Läkemedelverket har fått 22 rappor-

ter om hudbiverkningar efter lokal ap-
plikation av naturmedlet Tea Tree Oil
(melaleuca oil), som extraheras ur bla-
den från Melaleuca alternifolia och som
innehåller med än 100 olika ämnen. I
nio fall har diagnosen varit kontaktal-
lergiskt eksem.

Enstaka fall av kontaktdermatit av
Tea Tree Oil har tidigare rapporterats,
och det har visats att flera olika kompo-
nenter i medlet kan orsaka allergi. Of-
tast har d-limonen pekats ut, men det
finns också tecken på att kontaktallergi
mot detta medel kan leda till en korsre-
aktion och kontaktallergi mot kolofoni-
um, som är vanligt i plåster, tejp och vis-
sa kosmetika.

Det finns tecken på att användningen
av Tea Tree Oil ökar. Läkemedelsverket
påminner om att också biverkningar av
naturmedel, kosmetika och hygienpro-
dukter skall anmälas.

SSRI och epileptiska anfall
SSRI-preparat förskrivs i allt större

omfattning vid depression i Sverige. Bi-
verkningsregistret har nu fått 26 rappor-
ter om epileptiska anfall och konvulsio-
ner vid behandling med SSRI, och Lä-
kemedelsverket uppmanar läkarkåren
att rapportera misstänkta fall.

I flertalet fall fick patienterna andra
psykofarmaka samtidigt (neuroleptika,

bensodiazepiner, övriga sömnmedel
etc), men i fem fall hade patienterna
ingen annan behandling än antidepres-
sivum. I de flesta fallen kom anfallen
inom en vecka efter det att behandling-
en inletts.

I WHOs databas finns 1 661 fallrap-
porter om kramptillstånd och SSRI. I
flertalet fall handlar det där om fluoxe-
tin, vilket speglar den internationella
användningen av SSRI.

Pankreasenzym omprövas
efter rapporter om tarmstriktur
Läkemedelsverket överväger att re-

ceptbelägga preparat med pankreasen-
zymer i högdos och kommer tills vidare
inte att godkänna nya beredningar som
har ett ytterhöje av Eudragit L30D (po-
lymetylakrylat) för långsam upplös-
ning. Detta är en följd av brittiska bi-
verkningsrapporter och en fall–kon-
trollstudie som tyder på att barn med
cystisk fibros och som använt högdos-
preparat löper ökad risk för tarmstrik-
tur. Särskilt hög risk noterades för poj-
kar i åldern 2–8 år och med allvarlig
gastrointestinal cystisk fibros, möjligen
ökade risken också vid samtidigt intag
av laxermedel.

Man har funnit att barn med cystisk
fibros som övergått från standarddose-
ring av pankreasenzymer till högdos-
preparat hade fem gånger större risk än
friska kontroller att få förtjockad tarm-
vägg. Riskökningen var korrelerad till
proteasinnehåll över 265 enheter/kg/
dag men inte till innehållet av lipas och
amylas. Förtjockad tarmvägg har emel-
lertid setts hos patienter med cystisk fi-
bros innan de börjat använda pankrea-
senzymer och det kan vara en del av
sjukdomsbilden.

Brittiska Committee on Safety of
Medicines anser att alla högdosprepa-
rat, förutom Creon 25 000, är kontrain-
dicerade för barn under 15 år med cys-
tisk fibros. Alla högdospreparat i Eng-
land skall vara receptbelagda, och in-
tensiv uppföljning av samtliga preparat
görs under ytterligare två år. Nya studi-
er planeras av Eudragit L30D för att
klarlägga dess roll i utvecklingen av
tarmstrikturer, bl a därför att djurstudi-
er tyder på att etylakrylat och metyl-
akrylatsyra, som ingår i substansen, har
en viss toxisk påverkan på gastrointes-
tinalkanalen.

I Sverige har inga fall av tarmstriktur
som biverkan till pankreasenzymer rap-
porterats. Det kan bero på att preparaten

Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.


