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Tilbud om medikamentell abort i avtalepraksis under covid-19-pandemi - 2019-nCoV 

Helsedirektoratet kan etter smittevernloven § 7-10 bestemme at kommuner, fylkeskommuner 
eller statlige institusjoner skal organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak, 
samarbeide, eller følge nærmere bestemte retningslinjer når det er nødvendig for å sikre et 
effektivt og forsvarlig smittevern.  
 
For å ivareta kvinners rett til selvbestemt abort og samtidig sikre behandlingskapasitet i 
helseforetakene under den pågående covid-19-pandemien, oppfordrer Helsedirektoratet til at 
de regionale helseforetakene midlertidig sikrer privatpraktiserende gynekologer 
(avtalespesialister) adgang til å tilby medikamentelt svangerskapsavbrudd før utgangen av 12. 
svangerskapsuke. 
 
I veilederen Koronavirus – beslutninger og anbefalinger gir Helsedirektoratet en sterk  
anbefaling om at de regionale helseforetakene skal iverksette tiltak for å sikre 
behandlingskapasitet under covid-19-pandemien. Helseforetakene skal sikre frigjøring av 
nødvendig kapasitet for å behandle pasienter som vil ha behov for helsehjelp i en mulig 
situasjon med begrenset kapasitet i helseforetakene. Ved å midlertidig gi avtalespesialister 
adgang til å tilby medikamentell abort under covid-19-pandemien vil noe kapasitet ved 
helseforetakene frigjøres samtidig som tilgjengeligheten til selvbestemt abort ivaretas.  
 
Anbefalingen gis på bakgrunn av positive erfaringer fra et prøveprosjekt i regi av 
Helsedirektoratet, som ble gjennomført i perioden mars 2015 – mars 2017. Prøveprosjektet 
omfattet 500 kvinner og avtalespesialister fra kommunene Oslo, Bærum, Stavanger og Bergen. 
Kvinnene rapporterte at de opplevde stor grad av trygghet og var godt fornøyde med tilbudet. 
Prøveprosjektet oppsummeres i rapporten Medikamentell abort hos avtalespesialist 
(helsedirektoratet.no). Resultatene fra prøveprosjektet gjengis også av Pay, Aase S.D., m.fl. 
(2018) i artikkelen Medikamentell abort hos avtalespesialist, publisert i Tidsskriftet i 2018.  
 
Det følger av rapporten som viser til Ot.prp. nr. 38 (1974-1975) at det ut fra medisinske hensyn 
ikke er noe som taler mot at svangerskapsavbrudd i de første ukene (før utgangen av 12. 
svangerskapsuke) utføres i annen institusjon enn sykehus, forutsatt at man har sikkerhet for at 
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helsehjelpen gjennomføres av en kyndig lege under betryggende omstendigheter, og at det er 
avtalt adgang for vedkommende lege til å overføre kvinnen til sykehus dersom det skulle inntre 
komplikasjoner. 
 
Det forutsettes at de regionale helseforetakene sikrer en midlertidig godkjenning fra 
Fylkesmannen for aktuelle avtalespesialister før svangerskapsavbrudd kan utføres, jf. 
abortloven § 3. Fylkesmannen skal ved en midlertidig godkjenning sikre at avtalespesialisten 
har nødvendig kompetanse, adgang til nødvendig utstyr og at det er avtalt adgang for 
vedkommende lege (avtalespesialist) til å overføre kvinnen til sykehus dersom det skulle oppstå 
komplikasjoner.  
 
Det regionale helseforetaket må inngå egen avtale med hver enkelt avtalespesialist om 
midlertidig utføring av medikamentell abort hos avtalespesialist. Eksempel på en slik avtale er 
tilgjengelig som vedlegg i rapporten fra 2018. Avtalen må i tillegg inneholde informasjon om at 
kvinnen kan henvende seg til sykehuset ved spørsmål eller akutt behov for hjelp om natten og i 
helgene. I rapporten er det også vedlagt pasientinformasjon som bør utleveres til kvinnen i 
forbindelse med medikamentell abort.   
 
Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Register over svangerskapsavbrudd 
(Abortregisteret). Helsepersonell som er tilknyttet virksomhet hvor svangerskapsavbrudd 
foretas, skal melde opplysningene. Avtalespesialister som utfører svangerskapsavbrudd er 
omfattet av denne meldeplikten. Det regionale helseforetaket må legge til rette for at 
avtalespesialistene kan overholde sin meldeplikt i avtaleperioden.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Hanne Kathrine Stav-Noraas 
seniorrådgiver 
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