
Missed abortion uge 12+0 – 21+6

Post partum

Placenta

Ingen respons

Morgen-

konference

Se procedure Retineret

væv

Rig. blødning

Scanning/ 

evacuatio

Placenta hel

Naturlig blødning

Uterus velkont.

÷ Evacuatio

Podes fra føtal og mat. side.

Undersøges og vejes.

Evt. biopsi tages før formalin.

Til ASN ved accept fra forældre. 

Husk mail til Pat. Inst.

Ved evt. fremvisning

Evt. velsignelse 

v. præst

Marcereret

evt. tildæk med engletæppe
Fin

evt. engletøj

NEJ til obduktion

og ingen 

kromosonanalyse i 

graviditeten.

Foster på engletæppe i 

lille kiste. Til kapellet. 

Send (hvis godkendt) 

placenta og biopsi til 

ASN, evt. Skejby, inkl. 

papirer. Se procedure.

Send mail, bestil Array-

CGH - se procedure. 

Desuden hudbiopsi.

NEJ til obduktion 

og

kromosonanalyse i 

graviditeten

Foster på 

engletæppe i lille 

kiste. Husk labels 

+ papirer.

Evt.

Til kapellet.

OBS – Hvis foster er udviklet ≥ 

uge 18 → Dostinex

JDM: 

Evt. E-brev til sundhedsplejen.

Besked til egen JDM.

Bestille amb. tider – se procedure

Nedgravningsattest

Tåseddel ved obduktion

Orange ligblanket

Håndtering af foster (2. trim.)

4 ekstra labels til portør,

stor labels til kiste

Mail til Pat.Institut, se procedure. 

Info forældre; blødning, 

brystspænding, orlov, psykolog.

Kontakt til Landsforeningen for 

Spædbarnsdød.

Post partum

Foster

Læge: 

Samtale med par

Dødsattest 

Evt. biopsi af placenta og hud

Elektronisk henvisning

Obduktionspapirer

2.dag – kl. 8 Fødegang

Toks x 1

Temp. x 3

IV max. 2 ltr. NaCl (Skal faste) 

Tbl. Cytotec 0,4 mg hver 3. time, 

max x 5. 

Evt. Epi.kath?

Anti-D ved rh-negativ mor

1.dag – Ambulatoriet

Blodprøver

Podning

Evt. Mifegyne. Smertebehandling

Meldes på fødegang.

JA til obduktion

Kommer i lille 

kiste (på omvendt 

blåt stykke) Husk 

tåseddel. Placenta, 

biopsi og hudbiopsi 

medfølger i/ved 

kisten. Send papirer 

med + mail til 

Patologisk Institut (se 

procedure)

Mål og vægt

2 sæt hånd- og fodaftryk + hårtot

om muligt. Fotos

Aalborg UH, Thisted. 

24.11.21

Hvis placenta ikke skal sendes da 

ved accept fra forældre biopsi, som 

sendes til Skejby - se procedure.

Forældre ordner det selv.

Se procedure.
Sygehuset nedgraver.

Se procedure.

Foster destrueres.

Se procedure.

Begravelse


