
Spiralinsättning vid kejsarsnitt - Patientinformation 

Karolinska Huddinge erbjuder kvinnor som kommer för planerat kejsarsnitt att 

få en spiral insatt under operationen. Detta har visar sig säkert och effektivt i 

flera studier.   

Det finns två typer av spiraler. Kopparspiraler är gratis och finns på sjukhuset. 

Hormonspiraler behöver man hämta ut på recept och betala för. Barnmorskan 

på BMM kan skriva ut recept på spiralen, som du sedan hämtar ut på apoteket 

och tar med dig till sjukhuset på operationsdagen.  

Kejsarsnittet görs precis som vanligt. När barnet är ute placeras spiralen på 

plats innan livmodern sys ihop. Du ska inte märka någon skillnad under 

operation jämfört med om du inte fått en spiral.  Spiralinsättningen påverkar 

inte amningen eller barnet. 

Om du väljer att få en spiral insatt bör du planera in återbesöket hos din 

barnmorska på BMM lite tidigare än annars, redan 2-3 veckor efter att barnet 

är fött. Dels behöver man undersöka för att se att spiralen ligger kvar, och dels 

för att livmodern krymper ihop efter förlossningen, och då kan spiraltrådarna 

bli för långa nere i slidan och behöva klippas kortare. 

Fördelen med att sätta in spiral vid kejsarsnitt är att det är smärtfritt, och att 

man har ett säkert preventivmedel direkt. Nackdelen är att när man sätter in 

spiral vid kejsarsnitt finns en något ökad risk, ca 4%, att spiralen stöts ut 

jämfört om man sätter in den ett par månader efter barnets födelse.  

Om barnmorskan inte skulle se några spiraltrådar vid återbesöket behöver du 

boka tid för ett ultraljud där man kontrollerar om spiralen sitter kvar och inte 

har stöts ut. Om du själv märker att du stöter ut spiralen är det inte farligt. Då 

behöver du boka tid till din barnmorska för att sätta in en ny. Tyvärr måste du 

köpa en ny spiral då om du valt hormonspiral.  

 

 


