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Planering av 2-stegsabort pga missbildning på
ultraljudsmottagningen
Gäller för: Kvinnokliniken

Rutiner på ulj-mottagningen:
1. Om det bestäms en 2- stegsabort pga en missbildning över v. 17+6 till
21+6 görs en ansökan hos Socialstyrelsen för att kunna genomföra
aborten. Detta sköts via kuratorn som kopplas in av personal från uljmott. Besked angående tillåtelse ges på fredag förmiddag av kurator till
patienten.
2. Planering angående när 2 stegsaborten ska påbörjas av ulj-läkare.
Information och planering av tider görs av operationskoordinator.
3. 2-stegsaborten hanteras på gyn avd likadant som alla andra 2-stegsaborter
avseende medicinering. Uppföljning och hantering kan variera. Ordination
av läkemedel görs av ulj-läkare. Mifegynetablett ges om möjligt av uljläkare på gyn mott alt sköterska på gyn avd under helgen.
4. Om möjligt bör obduktion diskuteras/rekommenderas och remiss för
obduktion till Köpenhamn bör dikteras av ulj-läkare då denna vet bäst
vilka missbildningar som har hittats. Sekreterarna på gyn avd bifogar
journalkopior och ulj-rapport samt viktiga provsvar.
Efterförloppet
Patienten bör få Dostinex (> v. 15+) 2 tabletter inom 24 t efter abort.
Kuratorskontakt erbjuds.
Patienten har ofta behov av sjukskrivning i cirka 2 veckor, dock oftast 3-4 veckor.
Maken i 2 veckor vid behov
Fråga och rekommendera att barnet obduceras. Vid missbildningar och sena
missfall > v.12 bör obduktionen ske på Rigshospitalet i Köpenhamn. Patolog/obduktionsremiss samt journalkopior och ulj-rapport samt viktiga provsvar bör
skickas samtidig av sekreterare på gyn avd.
Om amniocentes/CVB inte kunde göras under graviditeten bör det tas en bit av
halsena eller placentabit förvarad i Nacl för kromosomundersökning. Denna
provtagning genomförs av patologen efter begäran. Provet skickas till Genetiska
kliniken i Lund av patologen. Remiss skrivs från KK, ulj-sekreterare vet vilken
remiss som behövs.
Återbesök om 4 veckor till ulj-PAL. Gyn personal kontaktar ulj-sekr för tid.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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I största mån är det bra om läkaren på ulj-mott kan ordna de ovan nämnda
punkterna. Bra om PAL har kontakt med patienten under vårdtiden. Finns ingen
möjlighet för detta är det avd läkare som ansvarar.
När obduktionsberättelsen kommer skrivs en anmälan till missbildningsregistret.
Sekreterare på gyn avd lämnar ansökningsblankett till PAL.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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