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Andelen medicinska aborter,
med s k abortpiller, är närmare
50 procent vid vissa kvinnoklini-
ker. Vid andra kvinnokliniker
svarar medicinska aborter för
några få procent. 

Svensk förening för obstetrik
och gynekologi menar att det
inte finns några motiv för att gå
ut med generella rekommenda-
tioner rörande användningen av
abortpiller.

Sedan abortpillret (medicinsk abort)
introducerades 1992 som ett alternativ
till kirurgisk abort har andelen medi-
cinska aborter stadigt ökat. 1996 utför-
des 17 procent av alla tidigare aborter
med abortpiller.

Attityderna till abortpiller skiljer sig
dock kraftigt åt mellan olika kvinnokli-
niker, vilket även visar sig i statistiken
(Tabell I). I t ex Västerbotten var andelen
medicinska aborter 49,2 procent under
1996, medan Värmland, Gotland och
Bohuslandstinget låg på omkring 6 pro-
cent i andel medicinska aborter. Riksge-
nomsnittet 1996 var 17,4 procent.

Svensk förening för obstretrik och
gynekologi har inte gått ut med några
rekommenationer till medlemmarna rö-
rande användningen av abortpiller.

– Vi vet att abortpiller fungerar bra
fram till 8–9 graviditetsveckan. Men
genom forskning vet vi att kvinnan blir
mest nöjd om hon själv får välja abort-
metod, och eftersom bl a klinikernas
vårdprogram ser så olika ut saknas det
motiv för att gå ut med generella rekom-
mendationer om användningen av
abortpiller, säger Viveca Odlind, ordfö-
rande i Svensk förening för obstetrik
och gynekologi.

Viveca Odlind är dock kritisk till den
stora andel som medicinska aborter ut-
gör på vissa sjukhus. 

En del kvinnor vill genomföra medi-
cinsk abort för att på det sättet vara mer
aktiv i aborten, och samtidigt inte invol-
vera sjukvården i samma utsträckning
som vid kirurgisk abort. Men många
upplever det som extra jobbigt att själva
behöva ta pillren och vänta på att blöd-
ningarna ska komma igång.

– Ibland kan det också vara mer ra-
tionellt att på traditionellt sätt genomfö-
ra en skrapning eftersom många kvin-
nor vill ha spiral insatt. Den kan då sät-
tas in på en gång och kvinnan måste inte
återkomma när menstruationen har

kommit igång för att då få spiralen in-
satt, säger Viveca Odlind.

– Den starka profilering på medi-
cinska aborter som vissa kliniker har
gör även att kvinnans valfrihet blir li-
dande. Kvinnans valfrihet är mycket
betydelsefull.

Viveca Odlind arbetar på kvinnokli-
niken vid Akademiska sjukhuset i Upp-
sala. Uppsala ligger med sina 14,4 pro-
cent medicinska aborter under riksge-
nomsnittet. Kliniken har även en egen
operationsavdelning vilket underlättar
ett erbjudande om kirurgisk abort.

Högst andel i landet
Kvinnokliniken vid Norrlands uni-

versitetssjukhus i Umeå har ingen egen
operationsavdelning för kirurgisk
abort. Här råder en annan inställning till
abortpiller än vid Akademiska sjukhu-
set. Andelen medicinska aborter i Väs-
terbotten är 49,2 procent, dvs högst i
landet. 

Av samtliga kvinnor som teoretiskt
skulle kunna få abortpiller genomgår 70
procent medicinsk abort vid Norrlands
universitetssjukhus.

– Som läkare påverkar man natur-
ligtvis valet av abortmetod genom hur
metoderna framställs till kvinnan, och
vi har en klart positiv inställning till me-
dicinsk abort, säger Mats-Göran Dam-
ber som är chef för kvinnokliniken. 

Han menar dock att kvinnans valfri-
het inte påverkas negativt och de som
väljer kirurgisk abort ska garanteras
samma omvårdnadskvalitet som de
andra.

– Bakgrunden till vår inställning är
dels att vi haft läkare som från början
varit intresserade av medicinsk abort,
dels för att vi i studier visat att kompli-
kationsrisken i form av blödningar och
infektioner inte är större vid medicinsk
abort än vid kirurgisk. Samtidigt är me-
dicinsk abort billigare och mindre re-
surskrävande.

Vid Norrlands universitetssjukhus
har man byggt upp en organisation som
är anpassad till medicinsk abort, bl a ge-
nom att ett patienthotell används för
kvinnor som ska genomgå abort.

– Jag är inte förvånad över de stora
regionala skillnaderna ifråga om ande-
len medicinska aborter. Det kan bero
både på vanföreställningar om abortpil-
ler och på klinikens inarbetade rutiner.
Det krävs också att det finns någon lä-
kare som är intresserad av att utveckla
den abortmetoden. 

– Är enheterna för stora blir det svårt
att erbjuda kvinnan en vårdplats för den
tid som hon måste ligga kvar för obser-
vation. Själva har vi också krympt anta-
let vårdplatser, men vi har kunnat lösa
problemet genom tillgången till patient-
hotellet, säger Mats-Göran Damber.

Peter Örn     

Rekommendationer saknas

Andelen medicinska aborter 
varierar stort mellan sjukhus

Tabell I. Andelen medicinska aborter (»abort-
piller») i första trimestern (dvs de första 12
veckorna av graviditeten).

Samtliga
åldersgrupper

Sjukvårdsområde 1995 1996

Stockholm 9,5 11,9
Uppsala 8,6 14,4
Södermanland 9,5 15,9
Östergötland 12,0 19,7
Jönköping 6,3 20,6
Kronoberg 46,1 41,7
Kalmar 33,4 41,8
Gotland 2,2 5,3
Blekinge 22,3 25,8
Kristianstad 34,1 39,9
Malmö kommun 10,0 14,8
Malmöhus 14,0 25,2
Halland 1,9 8,0
Göteborgs kommun 3,0 8,7
Bohuslandstinget 7,9 6,2
Älvsborg 5,6 12,2
Skaraborg 10,6 25,2
Värmland 0,9 6,4
Örebro 27,0 34,4
Västmanland 9,6 21,0
Kopparberg 2,9 10,7
Gävleborg 4,2 16,1
Västernorrland 10,7 25,9
Jämtland 29,9 32,9
Västerbotten 30,8 49,2
Norrbotten 2,6 8,1

Hela riket 11,0 17,4

Tipsa om nyheter!

Ring till Läkartidningens sam-
hällsredaktion och berätta om vad
som händer på ditt sjukhus eller i
ditt landsting. 

Ring nyhetsredaktör Kristina
Johnson 08-790 34 97 eller journa-
list Peter Örn 08-790 34 59. Du kan
också skicka e-post till oss:
kia.johnson@lakartidningen.se


