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Tidlig abortus provocatus før visualiserbar sikker intrauterin graviditet. 

Udkast til guideline ved Tigrab styregruppe 

Baggrund 

I henhold til DSOG’s guidelines har det hidtil været et krav, at man skal kunne visualisere en 

intrauterin gestationssæk med mindst blommesæk, før provokeret abort gennemføres. Dette 

dogme er der nu rejst videnskabeligt belæg for ikke er nødvendigt.  

Svensk-Østrigsk studie der har fulgt 1141 kvinder som har gennemgået medicinsk provokeret 

abort før intrauterin graviditet kunne fastslås ved UL (no-IUP group), og sammenlignet resultaterne 

med 1502 kvinder med GA under 7 uger, men hvor man ved UL havde verificeret intrauterin 

graviditet. Effektiviteten af den medicinske behandling i de to grupper var hhv 98,2% og 97,1%. 

Studiet konkluderer, at man kan gennemføre tidlig medicinsk induktion, uden at der på 

behandlingstidspunktet foreligger sikker intrauterin graviditet ved UL (1). No-IUP gruppens 

størrelse svarer nogenlunde til det samlede antal årlige x-uterine graviditeter i Danmark. 

I no-IUP gruppen blev 10 efter igangsætning af behandling diagnosticeret med x-uterin graviditet, 

svarende til 0,95%. 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, 

og 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.  

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 skoperet uden fund af x-uterin graviditet (eller anden patologi). Blev 

evacueret i samme seance, og mik viste intrauterin graviditet. 

Det vurderes samlet, at dette forløb blandt 1141 kvinder med tidlig medicinsk abort tillader, at der 

etableres et protokolleret forsøg i dansk regi, med deltagelse af afdelinger, som måtte ønske dette. 

Med de modificerede krav til protokol som nedenstående er foreslået forventes det, at andelen 

med x-uterin graviditet, som undergår medicinsk ab. prov regime vil kunne reduceres i forhold til 

den primært kørte serie.  

I Sverige har man gennem flere år praktiseret tidlig ab. prov. uden sikker intrauterin graviditet. 

 



Forslag til dansk protokolleret procedure og krav ved tidlig medicinsk ab. prov. 

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 er for stor. 

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 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 eller to år opgøre komplikationerne ved det nye 

regime. Elegant, ikke? 
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