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Abort
Patientvejledning
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Generelt
Der kræves ikke en henvisning til speciallægen for at få foretaget et abortindgreb. Det betyder at du kan
henvende dig direkte til os for vejledning og få iværksat abort indgrebet. Kan aborten ikke foretages i klinikken, henvises du til hospital, som foretager den videre behandling. Du bliver tilbudt en tid inden for 1-3
hverdage. Du har ret til en støtte samtale hos din egen læge før og efter aborten.

!

Lovgivning
I følge loven kan abort kan før 12 graviditetsuge.

!

Er du under 18 år!

Hvis du er under 18 år, kræves der tilladelse fra dine forældre/værge, som skal udfylde en blanket B. Blanketten kan hentes her (indsættes link til blanketten).
Kan du ikke få tilladelse af din værge kan kommunen hjælpe dig med at skaffe en midlertidig værge.
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Abort efter 12. graviditetsuge!

I helt specielle tilfælde kan abort efter 12. graviditets uge tillades. Tilladelse skal søges i samråd. Din læge/
gynækolog kan hjælpe dig med det. Samrådet kan give tilladelse, hvis det drejer sig om svære handicap
hos det ventede foster eller hvis gennemførelse af graviditeten kan medføre problemer for morens helbred.

!

Abort efter 8. graviditets uge
Du skal medbringe en kopi af din blodtype, hvis du er mere end 8 uger henne i graviditeten. Hvis du er i
tvivl om du graviditets uge, skal du stadig medbringe en kopi af din blodtype. Kender du ikke din blodtype,
skal denne bestemmes. Det betyder at du bliver henvist til blodbanken for at få taget en blodprøve. Er din
blodtype Rhesus negativ, får du en indsprøjtning med anti-D for at undgå dannelse af Rhesusantistoffer. Du
får et kort/bevis med, som dokumentation for dette.

!

Inden du bestemmer dig for abort
Du bør læse om abort på Sundhed.dk. Hvis du er i tvivl, kan du få støttesamtale hos fx din egen læge,
mødrehjælpen eller i foreningen Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København.
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Før Aborten
Før aborten sættes igang bliver du podet for klamydia hos os eller ved din egen læge. Anmodning of svangerskabsafbrydelse, Blanket A (kan hentes her, indsæt link), skal underskrives af dig og lægen.
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Skal jeg vælge medicinsk eller kirurgisk abort
Du vælger metoden efter samråd med os. Det er en fordel at læse nedenstående skema og fordele og
ulemper ved de forskellige behandlinger, inden du kommer i klinikken.
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FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT

!

FORDELE
MEDICINSK ABORT

KIRURGISK ABORT i
speciallæge praksis før 8. uge

KIRURGISK ABORT på
sygehus op til 12. uge

du er vågen og med i hele
processen, fordi du ikke skal
bedøves

du er vågen og med i hele
processen, fordi du får
lokalbedøvelse

Foregår i fuldbedøvelse. Der er
altid en lille risiko ved
fuldbedøvelse.

behandling uden ventetid

behandling med meget kort
ventetid

Der kan forekommer ventetid. dog
skal indgrebet foretages inden 11
uger 7 dage.

du aborterer på naturlig vis

det er næsten altid overstået med
det samme

det er næsten altid overstået med
det samme

du bløder mindre og kortere

du bløder mindre og kortere

!

ULEMPER
du aborterer hjemme

du har større risiko for infektion og du har større risiko for infektion og
kirurgiske komplikationer
kirurgiske komplikationer

du skal tage smertestillende
medicin for ve-agtige smerter
5% skal efterfølgende gennem en 2% skal efterfølgende gennem
kirurgisk abort
endnu en kirurgisk abort

2% skal efterfølgende gennem
endnu en kirurgisk abort

du bløder mere og længere
anvendes ikke ved
graviditetslængde over 7 uger
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