Provokeret abort
- kirurgisk indgreb
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Ifølge gældende lovgivning kan der udføres provokeret abort før udgangen af
11. graviditetssuge. Provokeret abort kan foregå enten som medicinsk abort eller kirurgisk ved en udskrabning/udsugning af livmoderhulen. Medicinsk abort anbefales især før
9. graviditetsuge, mens kirurgisk abort ofte foretrækkes fra 9. til 11 fulde uger.
FØR OPERATIONEN
I forbindelse med forundersøgelsen foretages
gynækologisk undersøgelse med ultralydsskanning til bestemmelse af graviditetslængden. Sammen med gynækologen aftaler
du, hvilken metode der er bedst egnet for
dig. Anmodning om svangerskabsafbrydelse
underskrives.
OPERATIONEN
Udskrabningen foretages i fuld bedøvelse, og
der gives medicin, som trækker livmoderen
sammen. Lægen udvider livmoderhalsen og
fører et plastrør ind i livmoderen. Derefter
bliver graviditeten suget ud. Hele indgrebet
varer cirka 10 minutter.
EFTER OPERATIONEN
Efter indgrebet køres du til sengeafsnittet,
hvor du overvåges, indtil du er klar til at blive
afhentet, normalt efter få timer. Du får smertestillende medicin med hjem til de første tre
dage efter operationen. Når du har været i
fuld bedøvelse, må du ikke selv køre bil hjem,

og du skal være under voksent opsyn det
første døgn. Inden hjemsendelsen vil du blive
orienteret af kirurgen om operationen og den
efterfølgende plan. Samtidig får du en kopi af
journalen udleveret, eller den vil blive sendt
til dig efterfølgende.
Der kan være lette smerter og blødning efter
indgrebet. Det er normalt, at du bløder svarende til en normal menstruation i cirka en
uge. Derefter vil det aftage, men du skal regne
med at bløde i 2-3 uger.
MULIGE KOMPLIKATIONER
Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan
ses i sjældne tilfælde.
En anden sjælden komplikation er, at der
under operationen kan gå hul på livmoderen.
Denne komplikation kan bevirke, at der skal
foretages en kikkertoperation eller, at du må
blive på hospitalet ½-1 døgn til observation
for blødning eller infektion.

FORHOLDSREGLER
Efter et par dage kan du genoptage dine normale aktiviteter som arbejde, motion og lignende.
For at forebygge infektion anbefaler vi, at du
så længe du bløder:
• undgår ubeskyttet samleje
• undgår karbad, havbad, spa og svøm-		
mehal
• anvender hygiejnebind fremfor tam		
poner
Hvis du oplever:
• kraftig blødning
• feber over 38 grader
• kraftige underlivssmerter
skal du kontakte CFR Hospitaler, egen læge
eller lægevagten i din region (akuttelefonen
1813, hvis du bor i Region H).
Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at ringe til CFR Hospitaler.
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