
Spontanabort 
 
 
Espen Berner    Oslo universitetssykehus  uxwbve@ous-hf.no  
Kristine Heien Hansen Haukeland universitetssykehus 
Anny Spydslaug  Oslo universitetssykehus 
 

 
ICD 10 koder  

O 02.0  Anembryonalt svangerskap (Blighted ovum) 
O 02.1  Spontan abort med intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon  

(Missed abortion) 
O 03.0-9 Spontan abort 

 
 
Anbefalinger 
 
Vi anbefaler 
Vi anbefaler avventende behandling 7-14 dager som førstevalg hos kvinner med inkomplett spontanabort og 
sparsomme symptomer uten tegn på infeksjon, med unntak av graviditet med intrauterint fosteranlegg uten 
hjerteaksjon eller intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg. (I) 
 
Vi anbefaler Misoprostol 800 μg vaginalt som medisinsk behandling av inkomplett spontanabort, med unntak av 
graviditet med intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon eller intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg. (I)   
 
Vi anbefaler 200 mg Mifepristone p.o. 24-48 timer før Misoprostol 800 μg vaginalt ved medisinsk behandling av 
spontanabort med intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon eller intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg. 
(I) 
 
Vi anbefaler kirurgisk behandling av inkomplett tidlig spontanabort dersom det foreligger en medisinsk indikasjon 
for kirurgi. (I) 
 
Vi foreslår 
Vi foreslår medisinsk behandling fremfor kirurgisk behandling ved inkomplett spontanabort, dersom avventende 
behandling ikke er akseptabelt for kvinnen eller tilstanden. (II)  
 

 
Søkestrategi 
 
Pyramidesøk; NICE (UK) - National Institute for Health and Clinical Excellence, Cochrane Database of Systematic 
Reviews, Cochrane Clinical Answers, UpToDate, BMJ Best Practice. Det er i tillegg søkt i anbefalinger (guidelines) 
fra Royal Collage of Obstetrician & Gynaecologists (RCOG), Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG) og 
Dansk Selskab of Obstetrik og Gynækologi (DSOG). Det er også utført to systematiske søk i PubMed avgrenset til 
randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversikter (siste 10 år).  
 
Søkeord: Spontaneous abortion, miscarriage.  
 

 
Definisjoner/ Terminologi 
 
Komplett spontanabort 
Spontanabort med innhold i livmorhulen < 15 mm med opphørt blødning.  
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Inkomplett spontanabort 

• Spontanabort med heterogent innhold i livmorhulen > 15 mm, eller lavere ved persisterende blødning 

• Graviditet med intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg (anembryonalt svangerskap) 

• Graviditet med intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon (missed abortion) 
 
Tidlig spontanabort 
Spontanabort med påvist fosteranlegg med en størrelse som tilsvarer svangerskapslengde 12 uker eller kortere.  
 
Sen spontanabort 
Spontanabort med påvist fosteranlegg med en størrelse som tilsvarer over 12 ukers svangerskapslengde.  
 

 
Epidemiologi 
 
Forekomst  
 
Spontanabort inntreffer i 10-15 % av alle svangerskap (1-3). De fleste spontanaborter skjer i første trimester. 
Forekomsten av spontanabort er sterkt avhengig av alder (2). 
 
 
Etiologi/patogenese   
 
Årsak til spontanabort er multifaktoriell og patofysiologien er ukjent. Det kan være vanskelig å påvise årsak til det 
enkelte tilfelle av spontanabort. Kromosomavvik oppstått ved svangerskapet er en hyppig medvirkende årsak og 
forekommer i 80 % av tidlige spontanaborter (4). Vi anbefaler ikke å teste rutinemessig for kromosomavvik ved 
spontanabort i første trimester. (II)   
 

 
Risikofaktorer  
 
Alder over 30 år, overvekt og undervekt, alkoholinntak, anatomiske forhold (myoma uteri, septum etc), sykdom 
hos foreldre (PCOS, hypotyreose, kromosomavvik), bakteriell vaginose, cervixinsuffisiens, røyking, hypotyreose, 
kromosomfeil hos fosteret (5,6). Tidligere dødfødsel, spontanabort, prematur fødsel og svangerskapsdiabetes 
virker også å øke risiko for spontanabort (2). 
 

 
Diagnostikk  
 
Diagnosen spontanabort stilles ved hjelp av sykehistorie, klinisk undersøkelse, ultralyd og evt S-hCG eller u-hCG. 
Inkomplett spontanabort kan manifestere seg med og uten blødning og smerte. 

Ultralydkriterier spontanabort (7,8) 
Inkonklusiv ultralydundersøkelse bør gjentas etter 7-10 dager.  
1) CRL ≥ 7 mm uten hjerteaksjon. 2) Gjennomsnittsdiameter av gestasjonssekk ≥ 25 mm uten fosteranlegg, med 
eller uten plommesekk. 3) Fravær av fosteranlegg med hjerteaksjon ≥ 2 uker etter en ultralydundersøkelse som 
viste en gestasjonssekk uten plommesekk. 4) Fravær av fosteranlegg med hjerteaksjon ≥ 11 dager etter en 
ultralydundersøkelse som viste gestasjonssekk med plommesekk. 
 

 
humant chorion gonadotropin (hCG) 
Den absolutte verdien og seriemålinger av hCG i et viabelt svangerskap må tolkes med forsiktighet og må vurderes 
sammen med klinikken for øvrig (7,9). Det er overlapp i endringene som kan sees ved svangerskap som ender i et 



viabelt svangerskap, ektopisk svangerskap og spontanabort. Ved et svangerskap med ukjent lokalisasjon og hCG > 
3000 IU er sannsynlighet for at svangerskapet ender i et vellykket intrauterint svangerskap 0,5 % (8). Ved mistanke 
om ektopisk svangerskap anbefales ny hCG etter 48 timer, for å vurdere endringen av hCG (7). 
 

 
Behandling 
 
Kvinner med påvist spontanabort må bli møtt med stor grad av empati, støtte og informasjon. Det bør informeres 
om alternative behandlingsstrategier. Behandlingen bør være individualisert og basert på kliniske funn, 
komorbiditet og kvinnens ønske (7,10). Informasjon om forventet forløp og komplikasjoner er sentralt for en 
vellykket behandling. Informasjonen bør gis skriftlig og muntlig. Komplett spontanabort trenger ingen behandling 
ut over informasjon og støtte.  
 

Avventende versus aktiv behandling av inkomplett spontanabort 
Vi anbefaler ekspekterende behandling i 1-2 uker som førstevalget ved inkomplett spontanabort med milde 
magesmerter og blødning med unntak av graviditet med intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg og graviditet 
med intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon (7). (I)  

Vi anbefaler medisinsk behandling av graviditet med intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg og graviditet 
med intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon da ekspekterende behandling har dårligere suksessrate ved disse 
tilstandene (7). (I) 
 

Medisinsk behandling av inkomplett spontanabort 
Vi foreslår medisinsk behandling fremfor kirurgisk behandling ved inkomplett spontanabort, dersom avventende 
behandling ikke er akseptabelt for kvinnen (1,7). Effekten av medisinsk behandling bør ikke evalueres før etter 2 
uker. (II) 
 
Vi anbefaler Misoprostol 800 μg vaginalt som førstevalg ved medisinsk behandling av inkomplett spontanabort 
med unntak av graviditet med intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg og graviditet med intrauterint 
fosteranlegg uten hjerteaksjon (7). (I) 
 
Vi anbefaler 200 mg Mifepristone p.o. 24-48 timer før Misoprostol 800 μg vaginalt ved medisinsk behandling av 
spontanabort med intrauterin gestasjonssekk uten fosteranlegg og graviditet med intrauterint fosteranlegg uten 
hjerteaksjon (11-13) (I) 
 
Vi foreslår kvalme og smertestillende medikamenter sammen med Misoprostol (7). Dersom ingen ny blødning 
innen 24 timer etter poliklinisk behandling med Misoprostol bør pasienten ta kontakt for ny vurdering og evt 
gjenta behandling (7). Ved innleggelse kan et regime med repeterte doser Misoprostol benyttes. (V) 
 
Vi foreslår at kvinner med økt risiko for, eller økt risiko ved blødning bør innlegges for behandling. Dette gjelder 
for pasienter med fosteranlegg over 9 ukers gestasjonslengde, ved koagulopatier, lang reisevei og lignende (7). (II) 
 

 
Kirurgisk behandling av inkomplett spontanabort:  
Vi anbefaler kirurgisk behandling av inkomplett tidlig spontanabort dersom det foreligger en medisinsk indikasjon 
for kirurgi, som sepsis, kraftig blødning eller hemodynamisk ustabil pasient, eller det er mistanke om 
trofoblastsykdom (14). (I) 
 
Vi anbefaler kirurgisk behandling ved mislykket ekspekterende eller medisinsk behandling av inkomplett 
spontanabort (7). (II) Vi anbefaler vakumaspirasjon ved kirurgisk evakuering av inkomplett tidlig spontanabort 
(15). (I) Ultralyd i forbindelse med vakumaspirasjon kan redusere risiko for inkomplett prosedyre (16). (II) Vi 
foreslår hysteroskopisk fjerning av graviditetstester ved terapisvikt etter forsøk med både medisinsk behandling 
og vakumaspirasjon av inkomplett spontanabort (17). (II) 
 



 
Rhesusprofylakse (anti-D) 
Vi anbefaler at alle rhesus (RhD) negative ikke-sensibiliserte kvinner som mottar kirurgisk behandling for 
spontanabort får minst 250 IE anti-D rhesus profylakse (7,18). (II) Profylaksen bør gis så snart som mulig og innen 
72 timer, men kan ha effekt helt til opptil 10 dager etter hendelsen. Vi anbefaler ikke RhD profylakse forøvrig ved 
spontaborter under 12 ukers svangerskapslengde.  
 
Vi anbefaler at alle RhD negative kvinner med sen spontanabort (svangerskapslengde over 12 uker) får minst 250 
IE anti-D rhesus profylakse (19). (II) 
 

 
Komplikasjoner 
 
Komplikasjoner ved spontanabort er sjelden. Det kan være behov for gjentatt behandling ved manglende effekt av 
ekspekterende, medisinsk eller kirurgisk behandling (7). Vi anbefaler å unngå gjentatte vakumaspirasjoner ved 
samme graviditet for å redusere risiko for sammenvoksinger i livmorhulen (20). (II)  
 

 
Informasjon  
 
Småblødning og fluor er vanlig i 2 uker etter spontanabort (7). Kontakt lege ved feber eller infeksjonstegn eller 
uventet langvarig eller kraftig blødning.  
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