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Vid kvinnokliniken i Umeå utförs
cirka 500 legala aborter varje år. Innan
Mifegyne (mifepriston) inregistrerades
i Sverige under senhösten 1992 utför-
des alla tidiga legala aborter kirurgiskt
med vakuumaspiration där livmoder-
halsen vidgas mekaniskt och innehållet
i livmodern evakueras med ett vakuum-
instrument. Under ingreppet får patien-
ten lokalbedövning eller narkos. Vid
medicinskt graviditetsavbrytande får
patienten först Mifegyne (ett antipro-
gesteronpreparat) per os. Två dygn se-
nare tillförs en prostaglandinanalog va-
ginalt för att mjuka upp livmoderhalsen
och stimulera livmoderns kontraktio-
ner. Denna metod kan användas vid gra-
viditetslängder upp till 63 dagar.

Det finns studier gjorda som visar att
denna form av medicinskt graviditets-
avbrytande har cirka 95 procents effek-
tivitet med kombinationen Mifegyneta-
bletter 600 mg per os följt av 1 mg Cer-
vagem (gemeprost) intravaginalt två
dygn senare [1-3]. I en omfattande sam-
manställning rörande Mifegyn framgår

att medicinsk abort är lika säker och ef-
fektiv som kirurgisk [4]. Det har fram-
förts att metoderna även från psykolo-
gisk synpunkt är likvärdiga [5].

Intensiv forskning pågår i flera län-
der för att finna ett prostaglandinprepa-
rat som är lika effektivt som gemeprost
men med färre biverkningar. Cytotec
(misoprostol) har visat sig vara ett lik-
värdigt alternativ både avseende effek-
tivitet och biverkningsprofil men inte
minst ekonomiskt och praktiskt [6-10].
En randomiserad studie i Umeå jämfö-
rande Cervagem och Cytotec, båda va-
ginalt applicerade, avslutades under
februari 1997.

Organisation av
abortverksamheten
Vid kvinnokliniken i Umeå introdu-

cerades den medicinska abortmetoden i
januari 1993. Samtliga inblandade per-
sonalgrupper informerades dessförin-
nan och var också delaktiga i utforman-
det av rutiner och praktisk handlägg-
ning. En väl förankrad PM kunde där-
med utarbetas vid kliniken.

I Umeå sker sedan länge alla första-
handskontakter och all tidsbeställning
inför aborter hos våra särskilt utbildade
abortkuratorer. Dessa får härigenom
kontakt med samtliga abortsökande och
kan vid behov på ett naturligt sätt erbju-
da ett individuellt samtal före det tradi-

tionella läkarbesöket. En viktig del av
kuratorns samtal är att informera om
både den kirurgiska och den medicins-
ka abortmetoden samt om att valet av
abortmetod i första hand är kvinnans
eget. Vid läkarbesöket några dagar se-
nare utförs en klinisk undersökning i
kombination med vaginal ultraljuds-
kontroll. Därvid fastställs graviditets-
längden och extrauterin graviditet kan
uteslutas. Hos läkaren ges tid för kom-
pletterande information och för att
eventuella frågor som uppkommit efter
samtalet med kuratorn ska kunna besva-
ras. Kvinnan väljer härefter själv mel-
lan medicinskt och kirurgiskt avbrytan-
de. Patienten återkommer 4–7 dagar ef-
ter läkarbesöket till mottagningen för
själva behandlingen; antingen polikli-
nisk vakuumaspiration eller påbörjande
av medicinsk abort. Vår bestämda me-
ning är att ett rådrum i tid om minst fyra
dagar är en nödvändighet. Eftersom ku-
ratorn tidigare haft kontakt med kvin-
norna, antingen per telefon eller vid ett
mottagningsbesök, faller det sig natur-
ligt att via delegering och ordination
låta intagandet av Mifegynetabletterna
ske vid ett mottagningsbesök hos kura-
torn. För dessa besök finns fasta tider
varje vecka. Två dygn senare återkom-
mer patienten till kvinnokliniken för
poliklinisk vård och erhåller av sjuk-
sköterska eller barnmorska prostaglan-
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din som patienten själv applicerar vagi-
nalt. Sköterskan eller barnmorskan
finns tillgänglig under hela den polikli-
niska vårddagen för smärtlindring, råd
och stöd.

Skepsis i inledningsskedet
Registreringen av Mifegyne hösten

1992 föregicks av viss debatt i media,
bland annat om etiken i abortfrågan
(»abortpiller för eget bruk», »hemabor-
ter» etc). Då metoden infördes fanns,
både bland läkare och sjuksköterskor,
en viss skepsis mot denna. En vanlig
uppfattning, även efter inledningsske-
det, var att smärtorna var mer intensiva
och blödningarna kraftigare än vid va-
kuumaspiration. Det var därför angelä-
get att redan från begynnelsen registre-
ra behov av smärtlindring, andelen re-
exereser och infektioner etc. Efter sex
månader gjordes en journalgenomgång
och vi fann då ingen ökad komplika-
tionsfrekvens för medicinsk abort jäm-
fört med vakuumaspiration. Resultaten
av verksamheten från det första halvåret
redovisades till all personal. Därefter
har metoden varit väl accepterad vid
kliniken.

Vid medicinsk abort rekommende-
ras ett läkaråterbesök inom 14 dagar,
vilket vi också hade inledningsvis. Ef-
terhand framkom att behovet och utby-
tet av besöket inte motsvarade resursin-
satsen. Vi införde istället en uppföljan-
de rutinkontroll tre veckor efter aborten
med enbart graviditetstest på urinprov
för att säkerställa graviditetsavbrytan-
det. Vi använde relativt okänsliga test-
remsor (150 IE för S-β-hCG) men ändå
var testet positivt för 25 procent av
kvinnorna. Dessa kvinnor undersöktes
men ingen kvarvarande graviditet kun-
de konstateras. Rutinen skapade alltså
obefogad oro hos var fjärde kvinna samt
en mängd återbesök. Rutinkontrollen
med graviditetstest hade fler brister ef-
tersom varannan kvinna uteblev. Under
det första halvåret kom en kvarvarande
viabel graviditet till vår kännedom. Pa-
tienten hade uteblivit från rutinkontrol-
len och farit på ferier utan att lämna gra-
viditetstest. Kvinnan kände sig fortfa-
rande gravid och sökte för kontroll på
annan ort. Vi upplevde våra rutiner allt-
mer otillfredsställande på flera sätt. De
kirurgiska avbrytandena hade överhu-
vud taget inget planerat återbesök trots
gällande centrala rekommendationer.
Efter det första halvåret fanns således
ett stort behov av att se över organisatio-
nen rörande uppföljningen av samtliga
patienter efter abort.

Återbesök i primärvården
Vi gör nu på följande sätt (gäller upp-

följningen av både den medicinska och
den kirurgiska metoden): I samband
med läkarbesöket inför aborten samt

vid utskrivningen efter prostaglandin-
behandlingen respektive vakuumaspi-
rationen tillfrågas kvinnan om hon är
positiv till ett återbesök i primärvården
efter cirka en månad. Oftast önskar
kvinnan få återbesöket hos en barn-
morska vid sin mödravårdscentral eller
vid ungdomsmottagningen. Undan-
tagsvis önskas det så kallade abortåter-
besöket till kvinnoklinikens mottag-
ning. Efter denna överenskommelse
skickas rutinmässigt ett standardiserat
brevmeddelande till vederbörande
barnmorska. I brevet framgår när abor-
ten utfördes och med vilken metod, om
patienten fått p-piller utskrivet eller fått
spiral insatt samt att hon är positiv till ett
återbesök om cirka fyra veckor för upp-
följande samtal och fortsatt preventiv-
medelsrådgivning. Barnmorskan i pri-
märvården ansvarar därefter för kallel-
se av aviserad patient. Vid utskrivning-
en efter aborten får kvinnan dessutom
information, även skriftligt, där det
bland annat framgår att en liten risk för
fortgående graviditet finns och att an-
svaret för att komma till efterkontrollen
vilar på henne själv. Information ges
även angående riskerna för och symto-
men vid eventuella komplikationer.

Dessa rutiner stärker den medicinska
säkerheten efter abort genom att uteslu-
ta fortsatt graviditet och minska risken
för komplikationer. Kontakten som ska-
pas vid återbesöket är samtidigt ett vik-

tigt led i det preventiva arbetet med att
sänka aborttalet.

Medicinsk abort billigare
Den enda skillnaden i organisatio-

nen mellan kirurgisk och medicinsk
abort är att man byter ut en tekniskt kva-
lificerad och resurskrävande organisa-
tion, både pre- och postoperativt, mot
ett extra kuratorsbesök och påföljande
poliklinisk vård given av sjuksköters-
ka/barnmorska. Abortsamtalet hos lä-
karen samt utskrivningsamtalet är likar-
tade. Ur strikt ekonomisk synvinkel är
den medicinska aborten mer fördelak-
tig. Vi har gått igenom kostnaderna för
operationsresurser, sjukvårdsmateriel
och farmaka samt tidsåtgång för olika
personalkategorier och beräknat att
kostnaden för en medicinsk abort är cir-
ka 1 500 kronor och för en kirurgisk
4 500 kronor. Skillnaden betingas fram-
för allt av kostnaderna för operations-
verksamheten. I Umeå utförs de kirur-
giska aborterna på operationsavdel-
ningen varför skillnaderna sannolikt är
mindre på kliniker där aborterna utförs
helt i klinikens egen regi, till exempel
med paracervikalblockad på mottag-
ningen. Då antalet aborter inte är obe-
tydligt skulle avsevärda resurser för an-
nan operativ verksamhet kunna frigöras
om andelen medicinska aborter kunde
öka. Att öka en metods behandlings-
andel av strikt ekonomiska skäl om me-
toden i sig är påtagligt sämre eller att
påtvinga patienter en icke önskad be-
handlingsmetod är dock inte accep-
tabelt.

I tider av besparingar, förändring,
kritik och debatt fann vi det angeläget
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Figur 1. Antalet utförda legala aborter
under en period på åtta månader 1995
inom tidsintervallen i graviditetsveckor
< 9, 9-12 och >12. Aborternas fördelning
mellan de tre olika graviditetsavbrytande
metoderna, vakuumexeres, medicinskt
avbrytande och tvåstegsaborter, visas.



att förutsättningslöst försöka besvara
följande frågor:

Är den medicinska abortmetoden
sämre än den kirurgiska?

Är det kvinnan eller sjukvården som
väljer abortmetod?

Är det viktigt att behålla rådrummet
mellan läkarsamtalet och aborten?

Är våra rutiner för återbesök och
uppföljning tillfredsställande?

Retrospektiv undersökning
av åtta månaders aborter 
Undersökningen gjordes retrospek-

tivt och avser perioden från och med ja-
nuari till och med augusti 1995. Person-
data rörande alla patienter som registre-
rats under diagnoserna oönskad gravi-
ditet respektive legal abort i sjukhusets
patientadministrativa system (PAS-re-
gistret) hämtades. Dessa patientdata
jämfördes med motsvarande registre-
ring i den manuellt förda rapportering-
en till Socialstyrelsen avseende legala
aborter. Registreringen i dessa båda sy-
stem sker helt separat och vid jämföran-
de kontroll borde bortfallet kunna mini-
meras och beräknas. Ur materialet
framplockades även alla eventuella
återbesök efter aborten. På grund av de
avsevärda resavstånden med drygt tio
mil till närmaste kvinnoklinik är det
tämligen osannolikt att kvinnor med
abortkomplikation sökt vid någon an-
nan klinik annat än i undantagsfall. Den
läkare kvinnan besökt före aborten för
undersökning och val av abortmetod
identifierades även.

Totalt 318 kvinnor som genomgått
legal abort identifierades med hjälp av
båda registren. Av dessa återfanns 306
kvinnor registrerade i PAS-registret
diagnosförda under legal abort. Ytterli-
gare tolv stycken hittades i manuella lis-
tor vilket innebär en underregistrering i
PAS med 3,8 procent, vilket väl över-
ensstämmer med det beräknade bortfal-
let i ett PAS-system. I de manuellt förda
Socialstyrelselistorna återfanns 303 pa-
tienter. Ytterligare 15 hittades i PAS-re-
gistret och var således oregistrerade i de
manuella listorna. Underregistreringen
till Socialstyrelsen var därmed 4,7 pro-
cent. Det innebär också att de kvinnor

som saknas i båda registreringarna tor-
de vara ytterst få. I PAS-registret åter-
fanns 337 patienter registrerade under
diagnosen oönskad graviditet (det vill
säga den diagnos som noteras vid läkar-
besöket inför den planerade aborten).

Av samtliga avbrytanden genomför-
des 96 procent under första trimestern
och 66 procent före 63 graviditetsdagar
(9 graviditetsveckor) vilket är den övre
tidsgränsen för medicinskt graviditets-
avbrytende med Mifegyne. Medicinskt
graviditetsavbrytande valdes av 98
kvinnor. Detta motsvarade 32 procent
av de aborter som utfördes under första
trimestern och 46 procent av alla gravi-
ditetsavbrytanden som gjordes före 63
graviditetsdagar (Figur 1). Signifikant
fler kvinnor över 25 år valde medicinskt
avbrytande jämfört med yngre kvinnor.

Ingen skillnad vad
gäller komplikationer
Inga signifikanta skillnader finns av-

seende komplikationer mellan medi-
cinskt eller kirurgiskt avbrytande före
63 dagar (Tabell I). Medicinskt gravidi-
tetsavbrytande tycks behäftat med rikli-
gare och mer långdragna blödningar än
kirurgisk abort (Tabell I). Att läkarens
(kanske omedvetna) inställning till re-
spektive abortmetod sannolikt har en av-
görande betydelse för patientens val av
metod speglas väl i Tabell II. Andelen

kvinnor som efter läkarsamtalet valde
den medicinska abortmetoden varierade
mellan 22 och 71 procent beroende av
vilken läkare som gav informationen.

Av alla 337 kvinnor som uppsökte
läkare vid kvinoklinikens mottagning
på grund av oönskad graviditet under
den aktuella tidsperioden var det 19
kvinnor (6 procent) som inte genom-
gick abortingreppet. Av dessa 19 kvin-
nor sökte 10 akut under rådrumstiden
med pågående spontant missfall. Hos
en kvinna var graviditeten för långt
gången för legalt avbrytande. Tre kvin-
nor var vid läkarbesöket mycket ambi-
valenta och kom för ytterligare samtal,
undersökning och information. Fem
kvinnor hade vid läkarbesöket uppgett
sig vara helt säkra i sitt abortbeslut, men
ångrade sig under rådrumstiden och
fullföljde graviditeten.

Under tre månader kontrollerades
och registrerades antalet återbesök i pri-
märvården efter aborten. Av de patien-
ter som aviserades från kvinnokliniken
till barnmorskorna i öppen vård kom 75
procent till det hos barnmorskan plane-
rade mottagningsbesöket omkring en
månad efter aborten. Huvuddelen av
dem som ej kom hade barnmorskan
istället haft telefonkontakt med.

Doktorns rekommendation
har stor betydelse
Denna genomgång av åtta månaders

abortverksamhet visar att det inte före-
ligger några signifikanta skillnader i ef-
fektivitet och säkerhet mellan kirurgisk
och medicinsk abort även om kompli-
kationsfrekvensen synes något lägre i
den grupp som genomgått medicinsk
abort. Detta överenstämer väl med and-
ra studier [4, 5]. Någon kvarvarande vi-
abel graviditet förekom inte i detta ma-
terial. Kvinnor som genomgick medi-
cinskt avbrytande hade något fler åter-
besök på grund av blödning, dock utan
ytterligare åtgärd. Detta har tidigare
visats i andra studier [2, 11]. Att ande-
len medicinska aborter stiger med
ökande ålder kan kanske återspegla en
tidigare rekommendation att ej gene-
rellt föreslå metoden till yngre kvinnor.
Undersökningen visar också hur läka-
rens information kan påverka patien-
tens val. Avsikten är att den information
som patienten får skall vara objektiv
och likartad oberoende av vilken läkare
som har konsultationen. Att så inte är
fallet är uppenbart eftersom patient-
sammansättningen till de olika läkar-
mottagningarna inte skiljer sig åt. Detta
förhållande är inte acceptabelt och det
måste sannolikt ges ytterligare utbild-
ning för att ändra den förmodat negati-
va attityd till medicinska aborter som
fortfarande finns. Resultaten antyder att
cirka en fjärdedel av patienterna aktivt
väljer eller förkastar endera metoden
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Tabell I. Komplikationer som registrerats inom 4 veckor efter graviditetsavbrytandet. *Kompli-
kation/åtgärd. 

Mifegyne Vakuumaspiration Vakuumaspiration
< 9 veckor < 9 veckor ≥9 veckor

Antal patienter 98 114 94
Komplikationer 3 (3,0 procent) 4 (3,5 procent) 5 (5,3 procent)
Endometrit/exeres* 1/0 3/2 4/4
Retention/exeres* 2/2 1/1 0
Buksmärtor/operation* 0/0 0/0 1/1
Vårdtillfällen 2 3 5
Besök utan åtgärd
på grund av blödning 5 1 0

Tabell II. Andelen kvinnor som väljer medi-
cinskt graviditetsavbrytande korrelerat till lä-
kare som gav informationen. De gynekologer
som under tidsperioden träffat färre än 15
abortsökande kvinnor ingår bland övriga.

Läkare Kvinnor som valt
medicinskt avbrytande,
procent. Graviditets-
längd <63 dagar.

Allmänläkare 1 30 
Allmänläkare 2 41 
Gynekolog 1 22 
Gynekolog 2 37 
Gynekolog 3 57 
Gynekolog 4 63 
Gynekolog 5 67 
Gynekolog 6 71 
Övriga 54



och att cirka hälften väljer det som dok-
torn direkt eller indirekt förespråkar.

Rådrummet i tid är viktigt.Tre kvin-
nor som vid läkarbesöket var uttalat am-
bivalenta till graviditeten fullföljde
denna. Att stark osäkerhet inför abortsi-
tuationen är en prediktion för psykiska
besvär efter ingreppet är väl känt [12].
Det var oväntat att fem kvinnor, närma-
re två procent, av dem som uppfattades
som övertygade i sitt abortbeslut fak-
tiskt fullföljde graviditeten. Våra resul-
tat har stärkt oss i uppfattningen att en
tid för eftertanke är viktig och att pati-
enten inte omgående får tid för avbry-
tande tätt inpå läkarbesöket.

Att patienten, efter adekvat informa-
tion, själv får bestämma metod är vik-
tigt eftersom möjligheten att själv få
välja i sig ger en lägre risk för missnöjd-
het [13]. I en översiktsartikel omfattan-
de 12 publikationer framgår att två
tredjedelar av patienterna väljer den
medicinska metoden [14]. I en annan
studie omfattande 180 kvinnor som ge-
nomgått medicinsk abort uppgav 95
procent att de skulle rekommendera
denna abortmetod till sina väninnor
[15]. Även våra resultat visar att medi-
cinska aborter inte är behäftade med nå-
gra nackdelar jämfört med kirurgiska
avbrytanden.

Medicinsk abort
föreslås i första hand
Vid kvinnokliniken i Umeå föreslår

vi idag medicinskt avbrytande som
förstahandsmetod till kvinnor med en
graviditetslängd mindre än 63 dagar,
men det är kvinnans eget val av metod
som är avgörande. Andelen legala abor-
ter efter 9 graviditetsveckor men före 13
veckor, som har en högre frekvens kom-
plikationer än tidigare aborter, har där-
efter minskat från 34 till 12 procent.
Detta beror sannolikt på en minskad
väntetid från tidsbeställningen hos ku-
ratorn till läkarbesöket för att patienten
skall ha möjlighet att välja medicinskt
graviditetsavbrytande. Sex månader ef-
ter det att rekommendationen infördes
utgjorde de medicinska aborterna 70
procent av alla aborter inom 9 gravidi-
tetsveckor och hade ökat från 32 till 64
procent av de aborter som utfördes un-
der första trimestern jämfört med tiden
före rekommendationen.

Valet av abortmetod, kirurgisk eller
medicinsk, är i abortfrågan som helhet
av underordnad betydelse. Det kan inte
nog understrykas att hörnstenarna i den
svenska synen på aborter är och skall
vara att aborträtten är fri och att det är
kvinnans eget suveräna ställningsta-
gande som är grunden. Detta innebär
även att valet av abortmetod bör vara
kvinnans eget. Ett sådant förhållnings-
sätt borgar för minsta möjliga trauma
och att kvinnan, när hon själv väljer me-

tod, känner sig tillfreds med resultatet
av sitt avbrytande [13-15]. 

För den abortsökande kvinnan, klar i
sitt ställningstagande, är det viktigaste
att aborten genomförs på ett medicinsk
betryggande sätt liksom att omhänder-
tagandet är fullgott. Ur dessa aspekter
är det egalt om aborten sker medicinskt
eller kirurgiskt.
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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