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Medicinsk Abort 

Medicinsk abort er hos os muligt til og med 8. graviditetsuge. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig, 
man kan ringe direkte til klinikken og bestille tid. Ved første besøg bliver du informeret om aborten (se 
efterfølgende vejledning), og du skal underskrive ”anmodning om abort” papir. Derefter vil der blive 
foretaget gynækologisk undersøgelse med podning for chlamydia, ultralydsscanning og du får en samtale 
om prævention. 

 

Eventuelt opstartes aborten samme dag, og forløbet er derefter som følger:  

 

Dag 1: Mifegyne tablet tages  

(Aborten skal gennemføres, når man først har taget Mifegyne, da der ellers er risiko for 
misdannelse hos fosteret)  

Dag 2 eller 3:  Oplægning af Cytotec vagitorier (4 stk), smertestillende (1 g Panodil + 600 mg Ipren) og 
kvalmestillende (20 mg Emperal . Evt. start på p-piller.  

Dag 10-14:  Kontrol i klinikken med ultralyd og blodprøve  

 

 

Mifegyne er et antihormon, som resulterer i at graviditeten går til grunde. Det kan give lidt blødning og en 
ve-lignende smerte, men de færreste får nogen symptomer efter at have taget tabletterne.  

Mifegyne må ikke tages hvis man lider af svær astma, er allergisk overfor stoffet, lider af arvelig porfyri, 
leversvigt, binyresvigt eller har en koagulationsdefekt.  

 

Bivirkninger:  

Kraftige og længerevarende blødning, smerter, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré samt svimmelhed. 
Får du nogle af disse symptomer, skal du kontakte klinikken, akutvagten 1813 eller skadestuen hurtigt.  

Cytotec: Tabletterne lægges op i skeden 24-48 timer efter Mifegyne tabletterne er spist. Cytotec virker ved 
at give sammentrækninger af livmoderen. Nogle får regulære ve-lignende smerter, andre mærker 
ingenting. Vi anbefaler at der tages smertestillende medicin i forbindelse med Cytotec, dette udleveres fra 
klinikken i forbindelse med aborten. Cytotec må ikke gives, hvis man lider at hjertekramper, åreforkalkning 
eller kendt allergi overfor stoffet.  
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Alment om forløbet ved medicinsk abort.  

Blødning: De fleste bløder kraftigt, evt med klumper i et par timer. Herefter af menstruationsstyrke, 
efterhånden aftagende. Blødningen kan vare 2-4 uger.  

Smerter: Som kraftige menstruationssmerter. Det er samme smerter som ved spontan/ ufrivillig abort. Kan 
normalt klares med Panodil og Ipren.  

Kvalme: Meget individuelt. Forebygges med Emperal.  

Det er meget vigtigt, at du kommer til kontrol efter aborten, for at sikre at graviditeten er afsluttet.  

NB: I meget sjældne tilfælde kan blødningen i forbindelse med aborten være så kraftig, at der er behov for 
akut hjælp. I så fald skal du tage kontakt til klinikken i åbningstiden 8.30-15.00, mandag-torsdag på vores 
akuttelefon: 45 93 45 18.  

Udenfor åbningstid må du ringe til 1813 eller Herlev/ Hillerød Hospitals skadestue. 
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