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Resume af kliniske rekommandationer:  
 
De samlede fordele ved tidlig medicinsk abort for kvinder med uønsket graviditet udgøres 
af kortere ventetid på behandling, højere effektivitet end ved senere medicinsk induktion, 
mindre blødning, mindre risiko for transfusionskrævende blødning, og kortere 
kontrolregime. 

Der synes ikke at være øget risiko for at overse en ekstrauterin graviditet eller mola, hvis 
kontrol af s-hCG gennemføres, og der tages aktion, når halvering i denne ikke foreligger 
efter en uge. 
 

B 

 
De samlede fordele ved tidlig medicinsk abort for kvinder med uønsket graviditet udgøres af kortere ventetid 
på behandling, højere effektivitet end ved senere medicinsk induktion, mindre blødning, mindre risiko for 
transfusionskrævende blødning, og kortere kontrolregime. 

Der synes ikke at være øget risiko for at overse en ekstrauterin graviditet eller mola, hvis kontrol af s-hCG 
gennemføres, og der tages aktion, når halvering i denne ikke foreligger efter en uge. 

Al evidens her baserer sig på observationsstudier, og derfor samlet evidensstyrke B. 

Forslag til procedure og krav ved tidlig medicinsk provokeret abort 

Udgangspunktet er en uønsket graviditet med underskrevet ab pro anmodning. Alle kvinder skal være 
skannet vaginalt. Ved fund af tom uterus eller gestationssæk uden føtalt ekko eller blommesæk og GA 
under 6 uger kan mifepriston 200 mg gives peroralt samtidig med, at der tages s-hCG. Hvis s-hCG er 
under 3000 U/l, kan Cytotec-behandling gives 10-48 timer efter mifepriston er givet.  

Hvis s-hCG er 3.000 eller højere overgår ptt til PUL-regi og diagnostisk laparoskopi bør overvejes. Hvis 
GA er over seks uger eller usikker, skal der foreligge to s-hCG’er med to dages mellemrum før behandling 
initieres. Hvis seneste s-hCG er steget med mindre end 40% i forhold til første s-hCG eller er faldet, bør 
forløbet følges med s-hCG som PUL. Ved stigning over 40%, og seneste s-hCG er under 3000, kan 
behandling initieres. 

Alle skal have en opfølgende s-hCG 7-10 dage efter første behandling med mifepriston. Alle som ikke har 
en halvering i s-hCG fra udgangsværdien kaldes ind til klinisk vurdering og ny UL. 

Der skal i alle tilfælde foretages en samlet vurdering, hvor GA, UL fund og s-hCG skal være forenelige 
med normal tidlig intrauterin graviditet. 

Det er kun medicinsk provokeret abort, som kan gennemføres tidligt, da risikoen for ongoing graviditet 
ved tidlig kirurgisk tømning hidtil er betragtet som for stor. Et par nye studier fra USA tyder imidlertid på, 
at også tidlig kirurgisk abort kan være effektiv, hvis forudgået af antiprogesteron og Cytotec modning – 
ikke overraskende må man sige.  

Kodning af disse tidlige provokerede aborter 

For at kunne identificere de provokerede aborter, som er gennemført uden sikker intrauterin graviditet er 
påvist, kodes disse kvinder med PUL-diagnosen DO 022 foruden den sædvanlige kodning med diagnosen 
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DO 049 og behandlingskoderne BKHD401A (mifepriston) og BKHD 411C eller G (misoprostol 0,4 mg 
eller 0,8 mg) afhængigt af afdelingens sædvanlige praksis ved medicinsk provokeret abort.  

Derved kan vi ud fra registerdata alene efter et og to år opgøre komplikationerne ved det nye regime.  

Det er væsentligt at understrege, at der er tale om et tilbud til kvinderne, som hver afdeling selv kan 
afgøre, om de vil praktisere, ligesom kvinderne selv kan beslutte sig til at afvente afklaring ved UL en 
eller to uger senere. 
 
 
Indledning: 
Baggrund for valg af spørgsmål  

Der er i en række europæiske lande indført en ny praksis vedrørende så tidlig medicinsk provokeret 
abort, at man ikke kan visualisere graviditeten ved ultralyd. Den nye praksis indebærer at en 
provokeret abort kan gennemføres, så snart der er en sikker positiv graviditetstest. Formålet med 
denne guidelines er at evaluere erfaringerne fra udlandet, den videnskabelige evidens, og på 
baggrund heraf tage stilling til om vi skal tillade og anbefale at denne praksis indføres i Danmark.  

Population: Populationen som berøres af den nye praksis er alle kvinder, som kan blive gravide, i praksis 
kvinder i alderen 10-55 år. 

Intervention: Gennemførelse af provokeret abort før denne kan visualiseres ved ultralyd. 

Comparison: At afvente provokeret abort til graviditeten kan visualiseres ved ultralyd 
Definitioner: 
Tidlig medicinsk provokeret abort: Provokeret abort inden graviditeten kan ses på UL 
 
Litteratur søgningsmetode: 
Søgeord: Induced abortion, misoprostol, early medical abortion, ultrasound. 
 
PICO 1 
 

 

Pubmed søgning 
Induced abortion AND misoprostol AND early medical abortion AND ultrasound 

Resultat: 66 artikler 
 søgning 

Induced abortion AND misoprostol AND early medical abortion AND ultrasound 
Resultat: 66 artikler 

 

58 artikler ekskluderet ud fra 
overskrift og abstrakt, da de ikke 

opfyldte inklusionskriterier 
skluderet ud fra overskrift og 
abstrakt, da de ikke opfyldte 

inklusionskriterier 
 

Resultat: 8 artikler 
 artikler 

 

Resultat: 4 artikler 
artikler 

 

4 4 artikler ekskluderet, da de ikke 
mødte inklusionskriterierne 
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PICO 7 
 ("abortion, induced"[MeSH Terms] OR ("abortion"[All Fields] AND "induced"[All Fields]) OR "induced 
abortion"[All Fields] OR "abortion"[All Fields]) AND (leave[All Fields] AND absence[All Fields]) 
Og 
early medical abortion AND days off work: 
(early[All Fields] AND medical[All Fields] AND ("abortion, induced"[MeSH Terms] OR ("abortion"[All Fields] AND 
"induced"[All Fields]) OR "induced abortion"[All Fields] OR "abortion"[All Fields])) AND (days[All Fields] AND 
off[All Fields] AND ("work"[MeSH Terms] OR "work"[All Fields])) 
 
Evidensgradering: 
Oxford 
 
PICO 1: Er effektiviteten ved tidlig medicinsk abort (dvs før graviditeten kan visualiseres ved 

UL) ligeså stor som effektiviteten ved samme medicinske regime men med visualiserbar 
graviditet? 

 
Kristi Bøgh Anderson, Emilie Sandgaard Pedersen og Kristina Saxov 

Baggrund: 

Medicinsk provokeret abort har vist sig at være en effektiv og sikker procedure, med effektivitet svarende til 
kirurgisk indgreb. Efter etablering er medicinsk abort blevet den dominerende form for abort, især i tidlig 
graviditet. 

Den nye praksis indebærer, at en provokeret abort kan gennemføres, så snart der er en sikker positiv 
graviditetstest. Formålet med denne guidelines er at evaluere erfaringerne fra udlandet, den videnskabelige 
evidens, og på baggrund heraf tage stilling til om vi skal tillade og anbefale at denne praksis indføres i 
Danmark. 

Evidens:  

Studie 
Forfattere 

År Studie 
design 

Popula-
tion 

Intervention Effektivitet 

Efficacy and safety 
of very early 
medical 
termination of 
pregnancy: a cohort 
study 
Bizjak I et al 

Data fra 
2004-14 
(Østrig) 
2012-15 
(Sverige) 

 
2017 

BJOG 

Retro-
spektivt 

case-
kontrol 
studie 

n=2643 
1141 

kvinde 
med non-
IUP og 

1502 med 
ultralyd 

diagnostic
eret IUP. 

Mifepriston:  200 mg 
i Sverige og 

600 mg i Østrig, 
24–48 t senere 

misoprostol 
800 ug vaginalt i 

Sverige og i Østrig 
400 ug evt gen-taget 

efter 
3 timer 

1120 (98.2%) 
effektivitet af TOP i 

non-IUP gruppe og 1458 
(97.1%) i IUP 

Flere i IUP havde 
inkomplet ab og var 

behandlet med evacuatio 
eller ekstra misoprostol: 

4.3% versus 1.8%; 
P<0.001] 
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Effectiveness of 
early medical 
abortion using low-
dose mifepri-stone 
and buccal 
misoprostol in 
women with no 
defined intra-
uterine gesta-tional 
sac 
Goldstone P et al,  

 (Aus) 
2013 

Contra-
ception 

Retro-
spektivt  
obser-
vations 
studie 

2009-11 

68 kvinder 
med non-

IUP 
 

Kontrol 
gruppe 
13 345 

med IUP 

Mifepriston 200 mg 
og 24-48 t senere 

buccal misoprostol 
800 mcg 

(GA ≤63 dage) 

Non-IUP gruppen 
oplevede inkomplet ab 

hos 9.0% vs. 3.5% 
OR=2.72 (1.17–6.33), 

og  
fortsæt graviditet hos   

7.5% vs. 0.6% 
OR 12.7 (4.98–32.5), 

p<.001] 

Termination of 
pregnancy at very 
early gestation 
without visible yolk 
sac on ultrasound 
Heller R et al 

 
2015 
J Fam 
Plann 

Reprod 
Health 
Care 

Retro-
spektivt 
Case-

kontrol 
Studie 

2011-12 

n=1155 
TOP med 
GA <6 ug 

1030 
(89%) af 
dem med 

IUP 

13 (1.5%) kvinder 
med IUP blev sek. 

evakueret, alle andre 
medicinsk beh (200 
mg mifepriston 24–
36 t senere 0,8mg 
misoprostol vag) 

2 (0.17%) medicinske 
ab fejlede initialt. Begge 

kvinder havde 
diagnostiseret IUP med 
ultalyd før ab og i begge 
tilfælde var gentagelse af 
medinsk beh en succes. 

Mifepristone and 
misoprostol for 
early abortion when 
no gestational sac is 
present 
 
Schaff EA, et al. 

 
2001 

Contrace
ption 

Prospek-
tivt pilot 

studie 

30 med 
tidlig non-

IUP  

Mifepriston 200mg 
48 t senere 

misoprostol 0,8mg  
vaginalt. Gentagelse 
af ultralyd og s-hCG 

efter 4 dage. 
Kvinde med initial 

hCG >2000 IU/L var 
fulgt for PUL 

2 fik evakuatio pga. 
inkomplet abort, 

 2 havde x-uterin og  
1 var lost to follow-up. 
25/27 (93%) uden x-
uterin havde komplet 

medicinsk abort 

 
Resume af evidens  

Medicinsk provokeret abort er mindst ligeså effektivt tidligt, hvor abort er gennemført før 
intrauterin graviditet kan ses med ultralyd, som i gruppen af kvinder hvor svangerskabet er 
påvist ved ultralyd. 

2b 

 
 
Referencer 
 

1. Bizjak I et al. Efficacy and safety of very early medical termination of pregnancy: A cohort study. 
BJOG 2017; 124: 1993-9. 

2. Schaff EA, Fielding SL, Eisinger S, Stadalius L. Mifepristone and misoprostol for early abortion 
when no gestational sac is present. Contraception. 2001 May;63(5):251-4. 

3. Goldstone P1, Michelson J, Williamson E. Effectiveness of early medical abortion using low-dose 
mifepristone and buccal misoprostol in women with no defined intrauterine gestational sac. 
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4. Heller R, Cameron S. Termination of pregnancy at very early gestation without visible yolk sac on 
ultrasound. J Fam Plann Reprod Health Care. 2015 Apr;41(2):90-5. 
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PICO 2: Er der øget risiko for blødningskomplikationer ved tidlig provokeret medicinsk 
abort? 

Nathalie Sarup Panduro og Michelle Koed  

Evidens 

Et enkelt historisk case-kontrol studie har sammenlignet to grupper af kvinder, som har gennemgået 
medicinsk provokeret abort. Den første gruppe gennemgik abort før intrauterin graviditet kunne 
visualiseres ved ultralyd. Den anden gruppe havde en intrauterin graviditet påvist ved ultralyd med 
en gestationsalder under 49 dage (7 uger). I studiet var der ingen forskel i kraftig blødning (ikke 
nærmere defineret) hos de to grupper.1  

Derudover er der ikke fundet studier, der sammenligner blødning hos kvinder, hvor der henholdsvis 
kan og ikke kan visualiseres en intrauterin graviditet. 

Flere studier har dog sammenlignet blødningskomplikationer i forhold til gestationsalder, men hvor 
der for de sammenlignede grupper er set intrauterin graviditet. Oftest er sammenlignet med 
gestationsalder ≤ 49 dage og gestationsalder >49 dage (7 uger), nogle har dog valgt 63 dage (9 
uger).  

Studier, der har sammenlignet blødningsmængden og -længden i forhold til gestationsalderen, har 
alle fundet, at den stiger med stigende gestationsalder.2,3,4  

Det er få, der får behov for blodtransfusion. Ved medicinske provokerede aborter i første trimester 
er det omkring 0,1-0,2 % der får en blodtransfusion, men risikoen for blodtransfusion stiger med 
stigende gestationsalder.2,3,5,6,7 

Risikoen for akut evacuatio uteri pga. kraftig blødning er for medicinsk provokeret abort i første 
trimester i de fleste studier <1 % og stiger med stigende gestationsalder.2,3,7  

Resume af evidens 

 
Referencer 

1. Bizjak I et al. Efficiacy and safety of very early medical termination of pregnancy: A cohort study. BJOG 
2017; 124: 1993-9 

2. Sitruk-Ware R. Mifepristone and misoprostol sequential regimen side effects, complications and safety. 
Contraception. 2006; 74:48-55 

3. Kruse B, Poppema S, Creinin MD, Paul M. Management of side effects and complications in medical 
abortion. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S65-S75 

Der er således intet, der tyder på, at hyppigheden af blødningskomplikationer vil 
stige ved tidlig medicinsk provokeret abort før graviditeten kan visualiseres ved 
ultralyd sammenlignet med abort, hvor en graviditet kan visualiseres – nærmere 
tværtimod.  

2a 
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4. Grimes DA. Medical abortion in early pregnancy: A review of the evidence. Obstet Gynecol 
1997;89:790-6 

5. Kulier R, Kapp N, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Cheng L, Campana A. Medical methods for first 
trimester abortion (Review). The Cochrane Library 2010, Issue 8 

6. Raymond EG, Shannon C, Weaver MA, Winikoff B. First-trimester medical abortion with mifepristone 
200 mg and misoprostol: a systematic review. Contraception 2013;87:26e37 

7. Gatter M, Cleland K, Nucatola DL. Efficacy and safety of medical abortion using mifepristone and buccal 
misoprostol through 63 days. Contraception 2015;91:269e7 

 

PICO 3: Er risikoen for at overse ekstrauterin graviditet eller mola øget ved tidlig medicinsk 
provokeret abort? 

Rikke Krabek (RH), Kasper Gadsbøll (RH), Øjvind Lidegaard (RH) 
Evidens 
Et afgørende spørgsmål i forbindelse med vurderingen af sikkerheden ved at indføre tidlig 
medicinsk abort, før den kan visualiseres ved ultralyd, er om dette regime øger risikoen for 
komplikationer ved ekstrauterin graviditet og mola. Aktuelle pico har til formål at besvare dette 
spørgsmål. 

• Den generelle risiko for EUG er omkring 1% af alle konceptioner. 
• Risikoen er øget ca. 4 gange ved graviditet etableret ved insemination eller IVF. 
• Risikoen er øget ca. 4 gange ved tidligere konservativt behandlet EUG. 
• Risikoen er øget 2-3 gange ved tidligere salpingectomi for EUG.  

Der foreligger kun et større historisk case-kontrol studie, som behandler denne problematik1. 

Dette Svensk-Østrigske studie har fulgt 1141 kvinder, som har gennemgået medicinsk provokeret 
abort før intrauterin graviditet kunne fastslås ved UL (no-IUP), og sammenlignet resultaterne med 
1502 kvinder med GA under 7 uger, men hvor man ved UL havde verificeret intrauterin graviditet.  

I no-IUP gruppen blev 10 efter igangsætning af behandling diagnosticeret med x-uterin graviditet, 
svarende til 0,95%, altså svarende til det antal man måtte forvente. Af disse havde de fem ved 
initiale UL en pseudogestationssæk intrauterint uden blommesæk og uden føtalt ekko. De seks af de 
10 patienter blev fanget på s-hCG kontrollen ved at s-hCG ikke var halveret. De blev laparoskoperet 
og opereret for deres x-uterine graviditet.  

To blev indlagt i dagene efter Cytotec-beh. med abdominalsmerter, og gennemgik diagnostisk 
laparoskopi uden fund af x-uterin graviditet. Fik derfor lavet kirurgisk tømning af uterus, men mik. 
svar viste ikke nogen tegn på graviditet. Det blev derfor konkluderet, at disse to kvinder må have 
haft en spontant regredierende x-uterin graviditet. Endelig blev to patenter indlagt med rumperet x-
uterin graviditet. Den første havde en initial s-hCG på 23.000, hvilket imidlertid ikke havde hindret, 
at der blev givet Cytotec på dag 2. Hun blev indlagt dag 3 med abdominalsmerter, laparoskoperet 
og fik fjernet afficerede tuba.  
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Den anden patient havde en initial s-hCG på 18.000 men fik alligevel både Mifegyn og Cytotec. 
Ved kontrol s-hCG ni dage senere var s-hCG stadig 18.000, hvorfor pt. kontaktes telefonisk. Hun 
var velbefindende, og det aftaltes, at hun kom til kontrol og samtale i afdelingen næste morgen. 
Indlægges imidlertid akut samme aften, og bliver opereret for x-uterin graviditet. 

En patient med mola blev diagnosticeret efter primær behandling, og en pt. blev indlagt dag 9 med 
smerter, tom uterus og blev laparoskoperet uden fund af x-uterin graviditet (eller anden patologi). 
Blev evacueret i samme seance, og mikroskopi viste intrauterin graviditet. 

Refleksion vedrørende ekstrauterin graviditet og mola ud fra dette studie 

De to, som blev akut indlagt med ekstrauterin graviditet, havde begge en s-hCG som burde have 
medført, at man ikke havde givet Cytotec, men i stedet havde allokeret dem direkte til laparoskopi. 
Ved at applicere en maksimal s-hCG værdi skønnes det, at man kan imødegå de to tilfælde af akut 
operation. Det betyder imidlertid ikke, at man er ude over risikoen for en ekstrauterin graviditet, da 
disse jo kan præsentere sig tidligt med en lav s-hCG. Det gjaldt jo seks at de 10 patienter.  

Det er arbitrært, hvor en sådan s-hCG grænse bør ligge, men vi opererer i vores guidelines med en 
grænse på 3000 U/l, for hvornår kvinder fulgt i PUL regime bør laparoskoperes ved fortsat tom 
uterus og klinisk velbefindende, uanset UL fund. Det ville være nærligende at applicere en lignende 
grænse i forbindelse med nærværende guideline.  

Der var to som blev skoperet pga smerter, hvor ekstrauterin graviditet ikke kunne visualiseres og 
hvor efterfølgende evacuatio uteri var uden villi chorii, og som derfor – med god grund -antages at 
have haft en spontant regredierende EG.  

Man kunne have håbet på, at tidlig applikation af antiprogesteron og prostaglandin ville have fået en 
vis andel af de EG til at gå til grunde. Da man normalt regner med, at ca. en tredjedel af EG går 
spontant til grunde, må vi foreløbig regne med, at den tidlige behandling ikke medfører, at flere går 
spontant til grunde. 

Til gengæld er der god grund til at antage, at vi fanger dem tidligere end hvis man havde afventet en 
gestationslader, hvor synlig intrauterin graviditet ville forventes. Det vil alt andet lige mindske 
risikoen for en rumperet ekstrauterin graviditet. 

Det er essentielt, at kontrollen efter gennemført abort primært gennemføres ved måling af s-hCG,  
da UL-skanning ofte vil kunne overse en ekstrauterin graviditet. UL gennemføres efter klinisk skøn.  

Konklusion 

Det vurderes samlet, at dette forløb blandt 1141 kvinder med tidlig medicinsk abort tillader, at der 
etableres en ny guideline, som muliggør tidlig medicinsk provokeret abort også i Danmark. 

For at kunne dokumentere denne praksis sikkerhed, effektivitet og komplikationer, er det 
væsentligt, at disse kvinder ved diagnose og/eller behandlingskoder kan identificeres i 
landspatientregisteret og tilhørende indberetningssystem fra praktiserende speciallæger. 
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I Sverige og Østrig har man gennem flere år praktiseret tidlig medicinsk ab. prov. uden sikker 
intrauterin graviditet. Erfaringerne fra disse indgår i ovenfor nævnte studie 

Hvad angår mola, vil disse fanges på s-hCG. Dette understreger vigtigheden af, at en sådan 
effektueres i alle tilfælde. Det betyder også, at såfremt en sådan s-hCG kontrol ikke kan forventes 
gennemført (fx ved gennemrejsende turist), da vil dette regime ikke vil være sikkert. 
Resume af evidens 

• Risikoen for en x-uterin graviditet i forbindelse med tidlig medicinsk abort må foreløbig 
forventes at være omkring 1% som ved andre graviditeter 

2b 

• Behandling med mifepriston og misoprostol synes ikke at mindske behovet for 
behandling af de, som har en ekstrauterin graviditet.  

2b 

• Andelen af ekstrauterine graviditeter, som går spontant til grunde, synes ikke at være 
anderledes efter forsøg på tidlig medicinsk provokeret abort end blandt andre med 
ekstrauterin graviditet.  

2b 

 
Klinisk rekommandationer 

• Alle skal have målt s-hCG den dag, der gives mifepriston samt 7-10 dage efter dette. B 

• Alle bør informeres om, at der kan foreligge ekstrauterin graviditet og de implikationer 
dette indebærer (smertevarsel). B 

 
Referencer 

Bizjak I et al. Efficacy and safety of very early medical termination of pregnancy: A cohort study. BJOG 2017; 124: 
1993-9. 

PICO 4: Vil fertile kvinder der får gennemført medicinsk provokeret abort i tidlig graviditet 
før denne kan visualiseres ved ultralyd, have øget risiko for infektion, sammenlignet med at 

sikre intrauterin graviditet ved ultralyd. 

Paul Axelsson (Hillerød) og Louise Schreiber Pedersen (Herlev) 

Evidens 

Der er ingen studier der direkte belyser spørgsmålet. Der findes dog flere studier der har undersøgt risikoen 
for infektion efter medicinsk abort i tidlig graviditet. 

Et systematisk review fra 2004 af 65 studier, finder risikoen til at være 0,92% i en samlet population af 
46.421 kvinder (1). De inkluderede studier rapporterede frekvens fra 0% til 6,1%.  

Reviewet inkluderede ikke et studie fra 2003 af 80.000 kvinder, der havde fået medicinsk abort. Kun 10 
kvinder fik efterfølgende antibiotika, dvs en incidens på 0,0125 % (2). Man var ikke helt sikker på hvor 
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mange, der havde fået mifepristone, men tallet er baseret på opgørelse af salg af mifepristone i perioden. 
Ligeledes er outcome baseret på komplikations-rapporter til Lægemiddelstyrelsen i USA (FDA), som kan 
være meget underrapporterede, da der er kun krav at rapportere seriøse hændelser.  

Der ser ikke ud til at der er foretaget review af litteraturen siden da. Vi har fundet et review studie fra 2012, 
der opgør risikoen for at dø af clostridium infektion efter medicinsk abort. De fandt kun case-studier, hvor 
der i alt var 10 cases i perioden 1977 til 2012 (3). 

To crossoverstudier fra henholdsvis 2009 og 2015 fandt signifikant nedsat forekomst af alvorlige infektioner 
(intravenøs antibiotisk behandling) og mortalitet efter ændring i praksis ved medicinsk abort. På grund af 
diskussion omkring mortalitet efter medicinsk abort forårsaget af clostridium infektioner ændrede Planned 
Parenthood, en velgørenhedsorganisation der foretager de fleste provokerede aborter i USA, deres praksis i 
2006 hvor alle kvinder blev enten screenet for klamydia eller behandlet med profylaktisk antibiotika. Efter 
2007 blev alle kvinder behandlet med profylaktisk doxycyklin. Desuden ændrede man administrationsmåden 
af misoprostol i 2006 fra vaginal til oral administration. I perioden 2006 til og med 2012, sammenlignet med 
perioden 2001 til marts 2006, dvs før ændring i praksis, faldt mortaliteten fra 1,37/100.000 til 0,00/100.000, 
p=0,013. I hele perioden, fra 2001-2012 var der foretaget 930.484 medicinske aborter (4). Ligeledes faldt 
forekomst af seriøse infektioner (dvs behandling med intravenøs antibiotika) signifikant fra 93 per 100.000 
til 6 per 100.000, men dette var undersøgt i en kortere periode med færre inkluderede kvinder (5).  

I Danmark anbefales at give misoprostol vaginalt selvom oral anvendelse ikke frarådes, og der gives ikke 
profylaktisk antibiotika. I stedet har vi valgt at screene alle abortsøgende for Chlamydia.  

Et Cochrane review fra 2012, som undersøgte effekten af profylaktisk antibiotika ved provokeret abort, fandt 
ingen randomiserede studier der involverede patienter, der fik foretaget medicinsk abort (6). 

Resume af evidens 

• Risikoen for infektion efter provokeret abort er lavere efter medicinsk sml. med 
kirurgisk abort. 

2a 

• Det findes ikke data, som tyder på, at risikoen for infektion er større ved tidlig 
medicinsk abort sml. med ved senere medicinsk abort. 

2a 

 
Referencer 

1.  Shannon C, Brothers LP, Philip NM, Winikoff B. Infection after medical abortion: A review of the 
literature. Contraception. 2004 Sep;70(3):183–90.  

2.  Hausknecht R. Mifepristone and misoprostol for early medical abortion: 18 months experience in the 
United States. Contraception. 2003 Jun;67(6):463–5.  

3.  Dempsey A. Serious infection associated with induced abortion in the United States. Clin Obstet 
Gynecol. 2012 Dec;55(4):888–92.  

4.  Trussell J, Nucatola D, Fjerstad M, Lichtenberg ES. Reduction in infection-related mortality since 
modifications in the regimen of medical abortion. Contraception. 2014 Mar;89(3):193–6.  

5.  Fjerstad M, Trussell J, Sivin I, Lichtenberg ES, Cullins V. Rates of serious infection after changes in 
regimens for medical abortion. N Engl J Med. 2009 Jul 9;361(2):145–51.  
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6.  Low N, Mueller M, Van Vliet HA, Kapp N. Perioperative antibiotics to prevent infection after first-
trimester abortion. Cochrane Fertility Regulation Group, editor. Cochrane Database of Systematic 
Reviews [Internet]. 2012 Mar 14 [cited 2018 Dec 10]; Available from: 
http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD005217.pub2 

 

PICO 5: Vil fertile kvinder der får gennemført medicinsk provokeret abort i tidlig graviditet 
før denne kan visualiseres ved ultralyd, have påvirket risiko for komplikationer i fremtidige 

graviditeter, sammenlignet med at sikre intrauterin graviditet ved ultralyd. 

Paul Axelsson, Hillerød os Louise Schreiber Pedersen (Herlev) 
Evidens 

Der er ikke fundet studier der direkte undersøger spørgsmålet. 

Der har dog været studier der sammenligner graviditetskomplikationer hos kvinder der tidligere har 
fået henholdsvis medicinsk eller kirurgisk abort. I et dansk studie af 11.814 graviditeter var der 
ingen forskel på risiko for spontan abort, ekstrauterin graviditet, for tidlig fødsel eller lav 
fødselsvægt (1). Et efterfølgende systematisk review udført i Kina, inkluderede ikke ovenstående 
studie, men 7 studier fra Kina, med i alt 12.484 graviditeter (2). De fandt at risikoen for spontan 
abort og postpartum blødning var betydelig lavere hos kvinder, der kun havde fået lavet medicinsk 
abort tidligere med OR på henholdsvis 0,48 (0,25-0,92) og 0,60 (0,37-0,98), sml med kvinder, som 
havde fået kirurgisk abort. De fandt ingen forskel på risiko for præeklampsi, placenta abnormalitet, 
placenta prævia, placenta løsning, ”fetal distress”, for tidlig fødsel, eller forlænget graviditet. 

 

Rekommendationer Styrke 

• Medicinsk abort anbefales over kirurgisk abort af hensyn til mindre risiko for 
komplikationer i fremtidige graviditeter. 

C 

 

Resume af evidens Evidensgrad 

• Der er findes mindre risiko for postpartum blødning i nogen studier hvis kvinder 
tidligere har gennemgået medicinsk abort fremfor kirurgisk abort og det kan også 
være, at der er mindre risiko for spontan abort, selvom dette ikke kan genfindes i 
danske data. 

• Det er ikke data som har analyseret, om det påvirker fremtidige graviditeter at få 
lavet medicinsk abort uden påviselig intrauterin graviditet.  

 

2a 

 

Referencer: 

1.  Virk J, Zhang J, Olsen J. Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy outcomes. N 
Engl J Med. 2007 Aug 16;357(7):648–53.  
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2.  Gan C, Zou Y, Wu S, Li Y, Liu Q. The influence of medical abortion compared with surgical abortion 
on subsequent pregnancy outcome. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2008 
Jun;101(3):231–8.  

 

PICO 6: Hvordan er ventetiden/tilfredsheden blandt kvinder, som har fået meget tidlig medicinsk 
provokeret abort sammenlignet med kvinder som har fået senere medicinsk abort? 

Mette Mandrup Kjær (Hvidovre) og Sine Berntsen (Hvidovre) 

Evidens 

Ad ventetid: Ingen studier har undersøgt dette, men det må formodes at ventetiden fra ønsket om abort opstår 
til indgreb kan effektueres kan afkortes, da kvinderne med dette regime vil kunne få ab.pro umiddelbart efter, 
at de har fået konstateret en positiv graviditetstest. 

Ad Tilfredshed: Der er høj tilfredshed hos kvinder, der får lavet medicinsk ab.pro. og et dansk studie har vist, 
at tilfredsheden stiger med faldende GA1. Af de få studier som har sammenlignet tidlig ab.pro uden sikker 
IUG med ab.pro ved IUG har kun et studie2 spurgt kvinderne om tilfredshed. Blandt de, som fik ab.pro. uden 
sikker IUG har 90% (27/30) svaret på spørgeskemaet og af dem svarede 100%, at proceduren havde været 
acceptabel. 

Ad smerter: Ovenstående studie2 har også spurgt ind til forbruget af analgetika. 70% (21/30) angiver at have 
haft brug for perorale analgetika. 

Reference Liste 

 (1)  Rorbye C, Norgaard M, Nilas L. Medical versus surgical abortion: comparing satisfaction and potential 
confounders in a partly randomized study. Hum Reprod. 2005;20(3):834-838. 

 (2)  Schaff EA, Fielding SL, Eisinger S, Stadalius L. Mifepristone and misoprostol for early abortion when no 
gestational sac is present. Contraception. 2001;63(5):251-254. 

 

PICO 7: Vil fertile kvinder, der gennemfører medicinsk provokeret abort før denne kan 
visualiseres ved ultralyd i tidlig graviditet, have anden sygemelding, sammenlignet kvinder 
der undergår medicinsk provokeret abort foretaget efter ultralydspåvist intrauterin 
graviditet?  

Suher Othman (Holbæk) og Karen Hell Hansen (Holbæk) 

Evidens 

Der er ingen studier, som direkte belyser ovenstående PICO spørgsmål. Der er meget få studier som har 
sygemelding som outcome ved aborter.  

Der findes dog få studier som undersøger sygemelding efter medicinsk abort i tidlig graviditet sammenlignet 
med kirurgisk tidlig abort.  

Rørbye et al. sammenlignede tilfredsheden i et delvist randomiseret studie af hhv. medicinsk og kirurgisk 
behandling af abort.  
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Man fandt at tilfredsheden med provokeret medicinsk abort faldt med stigende gestationsalder, hvilket kunne 
tyde på at jo tidligere man igangsatte medicinsk behandling, desto færre bivirkninger og større tilfredshed 
med behandlingen. 

Trinder et al. - et andet randomiseret kontrolleret studie - fandt en højere rate af ikke planlagte indlæggelser 
på hospital i forbindelse med abort i 1. trimester ved medicinsk og ekspekterende behandling sammenlignet 
med kirurgisk behandling – men populationen var missed abortion og inkomplet spontan abort, derfor kan 
det ikke direkte sammenlignes med abort ved uønsket graviditet. Alt andet lige må man antage at der kan 
være flere sygemeldinger i forbindelse med indlæggelse.  

Bizjak et al undersøgte effekten og sikkerheden ved medicinsk abort ved ikke ultralydsverificeret intrauterin 
graviditet. Effekten af behandlingen blev defineret som komplet abort uden behov for kirurgisk intervention.  
Man fandt at effektiviteten generelt blev øget ved faldende gestationsalder, derfor måtte kvinderne i non-IUG 
gruppen imødeses at have færre kontrolbesøg, hvorfor det må antages, at længden af sygefraværet også 
mindskes. 

Konklusion:  

De ovenstående studier har ikke sygemelding som outcome og sammenligner ikke tidlig medicinsk abort 
uden intrauterin verificeret graviditet med medicinsk abort med intrauterin verificeret graviditet.  

Der er umiddelbart ikke nogen medicinsk indikation for yderligere sygemelding i forbindelse med 
provokeret medicinsk abort udover den ene dag hvor cytotec behandlingen initieres.  

Da komplikationerne ved medicinsk abort falder med faldende gestationsalder, må man derfor forvente 
kortere sygemelding ved en tidlig medicinsk abort.  

Generelt er tilfredsheden efter medicinsk abort sammenlignelig med den kirurgiske. Tilfredsheden falder 
med succesraten, som falder med stigende gestationsalder. Man må derfor forvente højere tilfredshedsrate 
ved større succesrate ved tidligere igangsatte medicinske aborter. 

 

Resume af evidens Evidensgrad 

Effektiviteten øges med faldende gestationsalder ved medicinsk induceret provokeret 
abort.  

Derfor må der forventes færre kontrolbesøg og dermed færre sygedage. 

2c 
 

C 
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