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Sammendrag 
Tema	og	problemstilling	Provosert	abort	i	første	trimester	kan	utføres	medikamentelt	
eller	 kirurgisk.	 Vi	 har	 observert	 at	 kvinner	 som	 tar	 abort	 ved	 Gynekologisk	 avdeling,	
Drammen	sykehus,	 i	 liten	grad	er	med	på	å	bestemme	abortmetode.	Vi	ønsker	at	disse	
kvinnene	 får	en	reell	valgfrihet,	og	at	avgjørelsen	om	abortmetode	tas	som	et	samvalg	
mellom	kvinnen	og	legen.	
Kunnskapsgrunnlag	I	vår	gjennomgang	av	litteraturen	har	vi	funnet	at	medikamentell	
og	kirurgisk	abort	er	likeverdige	metoder	når	det	gjelder	suksessrate	og	komplikasjoner,	
og	at	den	viktigste	forskjellen	mellom	dem	er	pasientens	opplevelse.	Allikevel	sier	interne	
retningslinjer	at	klinikkens	førstevalg	er	medikamentell	abort.	
Tiltak	og	kvalitetsindikatorer	Vårt	prosjekt	legger	opp	til	en	endring	av	praksis	i	vårt	
mikrosystem,	 der	 kvinner	 som	 er	 gravide	 i	 første	 trimester	 får	 nøytral	 og	 detaljert	
informasjon	om	medikamentell	og	kirurgisk	abort,	og	i	større	grad	enn	i	dag	er	med	på	å	
bestemme	 abortmetode.	 Dette	 gjør	 vi	 gjennom	 utforming	 av	 informasjonsmateriell,	
internundervisning	 og	 oppdatering	 av	 interne	 retningslinjer.	 Prosjektets	 viktigste	
kvalitetsindikator	er	pasienttilfredshet.	
Prosess,	ledelse	og	organisering	Kvalitetsforbedringsprosjektet	vil	foregå	over	12	uker	
og	organiseres	 av	 en	 arbeidsgruppe.	De	 første	 fire	ukene	kartlegges	pasienttilfredshet	
med	 dagens	 praksis.	 De	 neste	 fire	 ukene	 innføres	 kvalitetsforbedringstiltakene,	 og	 de	
siste	fire	ukene	evalueres	pasienttilfredsheten	etter	implementering.	Pasienttilfredsheten	
vil	i	hele	perioden	kartlegges	med	et	spørreskjema.	
Konklusjon	Vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	er	 relativt	enkelt	å	gjennomføre,	og	kan	
potensielt	 gi	 store	 gevinster	 i	 form	 av	 økt	 pasienttilfredshet.	 Vi	 mener	 derfor	 at	
kvalitetsforbedringsprosjektet	bør	gjennomføres.	
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Tema og problemstilling 
I	2017	ble	det	utført	12	733	aborter	i	Norge1.	Av	disse	var	95,7%	selvbestemte	og	81,2%	
var	utført	før	9.	svangerskapsuke.	Et	svangerskap	i	 første	trimester	kan	avbrytes	på	to	
forskjellige	måter:	medikamentelt	eller	kirurgisk.	Et	av	medlemmene	i	gruppen	vår	hadde	
praksis	på	gynekologisk	avdeling	ved	Drammen	sykehus,	og	la	merke	til	at	de	der	nesten	
utelukkende	utfører	aborter	ved	hjelp	av	medikamenter.	Dette	står	i	sterk	kontrast	til	det	
gruppemedlemmet	opplevde	på	utveksling	i	Melbourne,	Australia,	der	kvinnene	selv	fikk	
velge	mellom	medikamentell	og	kirurgisk	abort. 

Dagens	metode	for	medisinsk	abort	ble	introdusert	i	Norge	i	1998,	og	siden	dette	har	den	
dominerende	metoden	for	abort	i	første	trimester	endret	seg	fra	kirurgisk	til	medisinsk2.	
På	 landsbasis	utgjorde	medikamentell	 abort	88,5%	av	 svangerskapsavbruddene	 innen	
utgangen	av	uke	12	i	20173.	Historisk	sett	har	ildsjeler	i	medisinen	stått	på	for	å	innføre	
medisinsk	abort.	Begrunnelsen	har	vært	at	metoden	er	sikker,	enkel	å	gjennomføre	og	gir	
kvinnene	et	alternativ	til	kirurgi4. 
Retningslinjer	fra	UpToDate	sier	at	både	medisinsk	og	kirurgisk	abort	er	sikre	og	effektive	
metoder	for	de	fleste	kvinner,	og	at	kvinnens	egne	preferanser	bør	bli	vektlagt	etter	at	
hun	har	blitt	godt	informert	om	fordeler	og	ulemper	ved	hver	av	metodene5.	Nasjonale	
retningslinjer	fra	Norsk	gynekologisk	forening	sier	at	“medikamentell	og	kirurgisk	abort	
bør	 være	 tilgjengelig	 ved	 alle	 avdelinger	 opp	 til	 12.	 svangerskapsuke”6.	
Gruppemedlemmet	 vårt	 opplevde	 imidlertid	 at	 legene	 ved	 gynekologisk	 avdeling	 på	
Drammen	 sykehus	 ikke	 ga	 tilbud	 om	 kirurgisk	 abort,	 og	 at	 legene	 foretrakk	
medikamentelt	svangerskapsavbrudd.	Lokale	retningslinjer	for	Drammen	sykehus	sier	at	
“Klinikkens	førstevalg	er	medikamentell	abort”7. 
Flere	studier	har	 funnet	at	pasienttilfredsheten	er	størst	ved	kirurgisk	abort8,	9.	Det	er	
naturlig	å	tenke	seg	at	valg	av	abortmetode	som	et	samvalg	mellom	pasient	og	lege	vil	føre	
til	høyere	pasienttilfredshet.	Vi	ønsker	i	denne	oppgaven	å	se	på	muligheten	for	å	endre	
praksis	ved	gynekologisk	avdeling	på	Drammen	sykehus,	slik	at	kvinnen	har	en	reell	frihet	
til	selv	å	velge	abortmetode,	og	at	avgjørelsen	tas	som	et	samvalg	med	lege.	
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Kunnskapsgrunnlag 
Søkestrategi 
En	 reell	 valgfrihet	 for	 kvinner	 som	ønsker	 abort	 forutsetter	 at	medisinsk	og	kirurgisk	
abort	er	likeverdige	metoder	når	det	gjelder	suksessrate	og	komplikasjoner.	For	å	finne	
relevant	litteratur	om	dette,	formulerte	vi	følgende	PICO-spørsmål:	
Hos	en	kvinne	som	er	gravid	i	første	trimester	og	ønsker	å	avbryte	svangerskapet,	hvilken	
abortmetode	er	best	med	tanke	på	suksessrate	og	komplikasjoner?	

	 P	 Gravide	kvinner	i	første	trimester	som	ønsker	å	avbryte	svangerskapet	
	 I	 Medisinsk	abort	
	 C	 Kirurgisk	abort	
	 O	 Suksessrate	og	komplikasjoner	
Ut	fra	dette	gjorde	vi	et	pyramidesøk	i	McMaster	plus.	Vi	brukte	søkeordene	«pregnancy	
termination	medical	 surgical»	og	 fikk	 treff	på	 flere	nivåer	av	kunnskapspyramiden.	På	
øverste	 trinn	 (retningslinjer)	 fikk	 vi	 til	 sammen	 tre	 relevante	 treff:	 To	 artikler	 fra	
UpToDate,	 og	 en	 fra	 EBM	 Guidelines.	 Blant	 disse	 valgte	 vi	 artikkelen	 "First-trimester	
medication	abortion	(termination	of	pregnancy)"	fra	UpToDate5.	Vi	valgte	denne	ettersom	
retningslinjer	fra	UpToDate	er	rangert	som	kvalitet	av	høyeste	evidens,	artikkelen	nylig	
ble	oppdatert	og	den	inneholder	en	egen	del	om	medisinsk	versus	kirurgisk	abort	som	
inkluderer	suksessrate	og	komplikasjoner.	
Videre	ønsket	vi	å	finne	litteratur	om	pasienttilfredshet	ved	medisinsk	og	kirurgisk	abort,	
som	 er	 fokuset	 for	 vårt	 kvalitetsforbedringsprosjekt.	 For	 at	 valgfrihet	 mellom	 to	
alternativer	 skal	 være	 relevant,	 må	 de	 være	 sammenlignbare	 når	 det	 gjelder	
pasienttilfredshet.	En	abortmetode	som	oppleves	som	langt	bedre	for	de	fleste	kvinner,	
ville	gjøre	den	andre	metoden	overflødig.	Dermed	formulerte	vi	følgende	PICO-spørsmål:	
Hos	en	kvinne	som	er	gravid	i	første	trimester	og	ønsker	å	avbryte	svangerskapet,	hvilken	
abortmetode	er	best	med	tanke	på	pasienttilfredshet?	
	 P	 Gravide	kvinner	i	første	trimester	som	ønsker	å	avbryte	svangerskapet	
	 I	 Medisinsk	abort	
	 C	 Kirurgisk	abort	
	 O	 Pasienttilfredshet	
Vi	 gjorde	 da	 igjen	 et	 pyramidesøk	 i	 McMaster	 plus,	 nå	 med	 søkeordene	 «pregnancy	
termination	 medical	 surgical	 satisfaction».	 Vi	 fikk	 da	 treff	 på	 flere	 nivåer	 i	
kunnskapspyramiden,	 til	 sammen	 tre	 retningslinjer,	 én	 systematisk	 oversikt	 og	 fire	
enkeltstudier.	 Blant	 disse	 treffene	 var	 det	 bare	 UpToDate-artikkelen	 "First-trimester	
medication	abortion	(termination	of	pregnancy)",	som	vi	valgte	ut	i	forrige	pyramidesøk,	
samt	enkeltstudien	"Randomised	preference	trial	of	medical	versus	surgical	termination	
of	 pregnancy	 less	 than	 14’	 weeks	 gestation	 (TOPS)"9	 som	 sammenlignet	
pasienttilfredshet	 ved	 de	 to	 metodene.	 Avsnittet	 om	 pasienttilfredshet	 i	 UpToDate-
artikkelen	baserer	seg	på	to	enkeltstudier,	hvorav	den	nyeste	og	største,	nevnt	ovenfor,	
var	 den	 vi	 fikk	 som	 treff	 i	 vårt	 pyramidesøk.	 Vi	 anså	 denne	 enkeltstudien	 som	 svært	
relevant	for	vår	problemstilling,	og	valgte	derfor	å	se	nærmere	på	denne.	
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Dagens praksis ved Gynekologisk avdeling, Drammen sykehus 
Det	har	ikke	vært	mulig	å	få	kontakt	med	gynekologisk	avdeling	ved	Drammen	sykehus.	
Gruppens	 leder	 har	 sendt	 flere	mailer	 og	 forsøkt	 å	 ringe,	men	 har	 ikke	 fått	 svar.	 Vår	
kunnskap	 om	 mikrosystemet	 baserer	 seg	 derfor	 på	 observasjoner	 et	 av	
gruppemedlemmene	gjorde	da	vedkommende	hadde	praksis	ved	avdelingen	i	seks	uker.	
I	tillegg	har	vi	anvendt	avdelingens	metodebok.	
Det	er	som	regel	en	LIS1	som	tar	seg	av	kvinnene	som	kommer	for	selvbestemt	abort,	i	
samarbeid	med	sykepleiere.	Den	første	konsultasjonen	inkluderer	en	kort	samtale	med	
utfylling	 av	 abortjournal	 og	 deretter	 vaginal	 ultralyd	 for	 vurdering	 av	 fosterets	
lokalisasjon	og	gestasjonsalder.		Det	er	én	LIS1	på	gynekologisk	avdeling	av	gangen,	og	de	
er	der	i	rundt	fire	uker	hver.	En	LIS1	fortalte	at	de	fikk	en	ukes	opplæring	av	LIS1	som	var	
der	før,	men	de	fikk	ingen	spesifikk	opplæring	i	ultralyd.	LIS2	er	som	regel	tilgjengelig	og	
kan	bistå	dersom	LIS1	trenger	hjelp	med	for	eksempel	ultralyd. 
Medikamentell	abort	utføres	ved	at	Mifegyne	(mifepriston	200	mg),	et	antiprogesteron,	
inntas	 peroralt	 på	 sykehuset.	 36-48	 timer	 etter	 dette	 gis	 fire	 tabletter	 Cytotec	
(misoprostol	 0,2	 mg),	 en	 prostaglandin	 E1-analog,	 som	 plasseres	 i	 vagina.	 Kvinnene	
svelger	første	tablett	(mifepriston)	ved	slutten	av	konsultasjonen	og	får	i	de	fleste	tilfeller	
med	en	såkalt	“abortpakke”	for	å	fullføre	aborten	hjemme.	Denne	inneholder	Misoprostol,	
smertestillende	og	kvalmestillende	legemidler,	og	en	graviditetstest. 
Medikamentell	hjemmeabort	er	aktuelt	før	utgangen	av	svangerskapsuke	ni,	dersom	man	
er	over	18	år,	er	frisk,	forstår	og	prater	godt	norsk,	har	mindre	enn	en	times	kjørevei	til	
sykehuset	og	har	mulighet	til	å	ha	en	voksen	til	stede	under	selve	gjennomføringen7,	10.	
Ved	en	vellykket	medikamentell	hjemmeabort	har	man	altså	bare	ha	ett	besøk	på	sykehus.	
I	tillegg	får	kvinnen	dagen	etter	aborten	telefon	fra	sykepleier	som	vil	høre	hvordan	hun	
har	det.	Det	skal	tas	en	graviditetstest	etter	fire	uker	for	å	bekrefte	at	svangerskapet	er	
avsluttet. 
For	kvinner	som	er	gravide	i	uke	10-12	eller	der	det	foreligger	andre	kontraindikasjoner	
mot	 hjemmeabort,	 må	 kvinnen	 komme	 tilbake	 til	 sykehuset	 36-48	 timer	 etter	 den	
innledende	undersøkelsen	hvor	hun	svelget	den	første	tabletten	(mifepriston).	Hun	får	da	
de	fire	tablettene	med	Misoprostol	satt	inn	i	skjeden	mens	hun	er	innlagt	på	sykehuset.	
Kvinnen	 er	 vanligvis	 innlagt	 mellom	 fire	 og	 seks	 timer,	 men	 gjennomføringen	 kan	 ta	
lengre	tid	enn	dette.	Ved	svangerskapslengde	over	ni	uker	skal	det	verifiseres	at	pasienten	
har	abortert	før	hun	forlater	sykehuset.	En	graviditetstest	skal	tas	etter	fire	uker	dersom	
svangerskapet	er	under	ni	uker	og	kvinnen	ikke	har	abortert	under	sykehusoppholdet. 
Absolutte	kontraindikasjoner	mot	medikamentell	abort	er	allergi	mot	misoprostol	eller	
mifepriston.	 Relative	 kontraindikasjoner	 er	 alvorlig	 astma,	 hjerte-	 og	 karsykdom,	
koagulopatier,	antikoagulasjonsbehandling,	binyrebarksvikt,	kortikosteroider,	språklige	
kommunikasjonsvansker	og	storrøykere. 
Kirurgisk	 abort	 krever	 to	 besøk	 på	 sykehuset.	 Etter	 den	 første	 konsultasjonen	 med	
samtale	og	bestemmelse	av	svangerskapslengde,	må	kvinnen	som	regel	komme	tilbake	
noen	dager	senere	for	det	kirurgiske	inngrepet	som	utføres	av	en	gynekolog.	Kirurgisk	
abort	 gjøres	 i	 narkose,	 og	 kvinnen	 blir	 liggende	 på	 sykehus	 noen	 timer	 etterpå	 for	
observasjon.	Det	er	viktig	at	hun	spiser	og	at	hun	kan	late	vannet	som	normalt	før	hun	kan	
reise	hjem	igjen.	Det	oppgis	ingen	kontraindikasjoner	til	kirurgisk	abort. 
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Figur	1	Flytskjema	over	pasientforløpet	ved	medikamentell	og	kirurgisk	abort.	
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Ved	Drammen	sykehus	i	2017	ble	97,4%	av	de	selvbestemte	abortene	innen	utgangen	av	
svangerskapsuke	12	utført	medikamentelt,	 som	er	høyere	enn	 landsgjennomsnittet	på	
88,5%.	 Av	 alle	 selvbestemte	 aborter	 ved	 Drammen	 sykehus,	 ble	 89,5%	 utført	 innen	
utgangen	av	svangerskapsuke	9	og	blant	disse	var	97,4%	medikamentelle3. 
I	metodeboken	til	gynekologisk	avdeling	ved	Drammen	sykehus	står	det	at	“klinikkens	
førstevalg	 er	 medikamentell	 abort”7.	 Det	 ble	 ikke	 under	 noen	 av	 konsultasjonene	
gruppemedlemmet	 var	 med	 på,	 spurt	 om	 kvinnens	 egne	 preferanser	 når	 det	 gjaldt	
abortmetode.	Kirurgisk	abort	var	som	regel	ikke	nevnt	som	et	alternativ.	En	LIS1	sa	at	de	
fikk	 informasjon	 om	 at	 både	 medikamentell	 og	 kirurgisk	 abort	 var	 mulig,	 men	 at	
medikamentell	abort	var	ønskelig	ettersom	det	ble	regnet	som	mest	skånsomt.	 
Nasjonale	 retningslinjer	 fra	 Norsk	 gynekologisk	 forening	 sier	 at	 «medikamentell	 og	
kirurgisk	abort	bør	være	tilgjengelig	ved	alle	avdelinger	opp	til	12.	svangerskapsuke»6,	og	
videre	at	både	medikamentell	og	kirurgisk	abort	kan	anvendes	i	hele	første	trimester.	 
Altså	 forekommer	det	en	diskrepans	mellom	nasjonale	og	 lokale	 retningslinjer,	der	de	
nasjonale	retningslinjene	legger	opp	til	en	reell	valgfrihet	mellom	to	likeverdige	metoder,	
og	 de	 lokale	 retningslinjene	 i	 stor	 grad	 legger	 opp	 til	 at	 provosert	 abort	 bør	 utføres	
medikamentelt.	

Hva sier retningslinjen fra UpToDate om komplikasjoner og suksessrate? 
Ifølge	 retningslinjen	 "First-trimester	medication	 abortion	 (termination	 of	 pregnancy)"	
har	 kirurgisk	 abort	 en	 suksessrate	 på	 98-99%	 og	 en	 komplikasjonsrate	 på	 0-3%.	 De	
viktigste	komplikasjonene	er	ufullstendig	evakuering,	perforasjon	av	uterus,	problemer	
med	anestesi	og	endometritt.	 
Suksessraten	ved	medisinsk	abort	er	noe	lavere	enn	ved	kirurgisk,	og	i	2-8%	av	tilfellene	
kreves	det	kirurgisk	aspirasjon	for	å	fullføre	aborten.	Medikamentell	abort	etter	70	dager	
krever	overvåkning	på	sykehus	ettersom	prosedyren	oftere	mislykkes.	Komplikasjoner	
sees	omtrent	like	ofte	ved	medisinsk	og	kirurgisk	abort,	men	type	og	årsak	er	forskjellig.	
Endometritt	er	like	hyppig	ved	begge	metoder,	men	livstruende	infeksjoner	ses	oftere	ved	
medisinsk,	 selv	 om	 disse	 er	 svært	 sjeldne.	 Blødning	 ses	 også	 like	 ofte,	 men	 skyldes	
vanligvis	atoni	av	uterus	eller	gjenværende	graviditetsprodukter	ved	medisinsk	abort,	og	
skade	på	cervix	eller	uterus	ved	kirurgisk.	

Hva sier retningslinjen fra UpToDate og enkeltstudiene om pasienttilfredshet? 
Retningslinjen	 angir	 at	 den	 viktigste	 forskjellen	 på	 medisinsk	 og	 kirurgisk	 abort	 er	
pasientens	opplevelse.	Kirurgisk	abort	 fullføres	 som	et	dagkirurgisk	 inngrep,	men	kan	
medføre	 ubehag	med	 smerter	 og	 blødning	 i	 noen	 dager	 etterpå.	 Ved	medisinsk	 abort	
unngås	 komplikasjonene	 ved	 kirurgi	 og	 anestesi,	 men	 prosedyren	 tar	 flere	 dager,	 og	
pasienten	opplever	ofte	 en	 lengre	periode	med	blødning,	 smerter,	 kvalme	og	oppkast.	
Pasientene	kan	også	se	graviditetsprodukter	som	kommer	ut.	Fordelen	er	imidlertid	at	
kvinnene	kan	gjennomføre	den	medisinske	aborten	i	eget	hjem	innen	utgangen	av	uke	ni,	
og	således	være	mer	komfortable	enn	i	en	sykehussituasjon.	 
Begge	metoder	 tolereres	godt,	men	det	er	noe	høyere	 tilfredshet	etter	kirurgisk	abort.	
UpToDate	 referer	 til	 studien	 “Medical	versus	 surgical	 abortion:	 comparing	 satisfaction	
and	potential	confounders	in	a	partly	randomized	study”8	fra	2005,	som	inkluderte	1033	
kvinner	 som	 gjennomgikk	 enten	medikamentell	 eller	 kirurgisk	 abort	 i	 løpet	 av	 de	 63	
første	dagene	i	svangerskapet.	Studien	fant	at	tilfredsheten	var	signifikant	høyere	etter	
kirurgisk	abort,	både	når	de	valgte	metode	selv	(92%	versus	82%)	og	ved	randomisering	
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(94%	versus	68%)	Tilfredsheten	etter	medikamentell	abort	var	signifikant	høyere	når	
kvinnen	 selv	 valgte	 metoden	 enn	 etter	 randomisering	 (82%	 versus	 68%).	 Kvinnenes	
tilfredshet	med	medikamentell	 abort	 var	 omvendt	 korrelert	med	 svangerskapslengde,	
intensitet	 av	 smerte,	 kvalme,	 oppkast	 og	 svimmelhet.	 Det	 samme	 ble	 ikke	 funnet	 for	
kirurgisk	 abort.	 Signifikant	 færre	 kvinner	 med	 mislykket	 medisinsk	 enn	 mislykket	
kirurgisk	abort	var	fornøyde	(17%	versus	62%).	 

Den	andre	studien	UpToDate	refererer	til,	"Randomised	preference	trial	of	medical	versus	
surgical	termination	of	pregnancy	less	than	14’	weeks	gestation	(TOPS)"9,	er	den	samme	
som	vi	fant	i	vårt	andre	pyramidesøk.	Studien	er	fra	2009	og	inkluderte	1877	kvinner	som	
gjennomgikk	 medisinsk	 eller	 kirurgisk	 abort	 etter	 preferanse	 (n=1528)	 eller	
randomisering	 (n=349).	 Resultatene	 viste	 at	 tilfredsheten	 var	 signifikant	 høyere	 ved	
kirurgisk	enn	ved	medisinsk	abort,	både	i	preferansegruppen	og	randomiseringsgruppen.	
Studien	 fant	 at	 flere	 som	 gjennomgikk	 kirurgisk	 enn	 medisinsk	 abort	 ville	 valgt	 den	
samme	metoden	igjen	i	fremtiden	(etter	to	uker	96,5%	mot	80,9%	i	preferansegruppen	
og	 94,0%	 mot	 69,1%	 i	 randomiseringsgruppen,	 med	 lignende	 resultater	 etter	 tre	
måneder).	Det	var	ingen	forskjell	i	angst	eller	depresjon	mellom	de	to	gruppene,	men	det	
ble	rapportert	mer	smerte,	kvalme	og	diaré	ved	medisinsk	abort.	Det	var	høyere	rate	av	
akuttinnleggelser	ved	medisinsk	abort	og	total	komplikasjonsrate	var	også	høyere	i	denne	
gruppen.	

Anbefalinger basert på retningslinjen 
UpToDate-artikkelen	 oppsummerer	 med	 å	 si	 at	 valget	 mellom	 medikamentell	 og	
kirurgisk	 abort	 i	 første	 trimester	 bør	 baseres	 på	 tilgjengelighet,	 gestasjonsalder	 og	
pasientens	preferanse.	Artikkelen	konkluderer	med	at	medikamentell	abort	særlig	egner	
seg	 for	kvinner	 som	ønsker	å	unngå	kirurgi	og	anestesi,	 og	 som	kan	 tolerere	noe	mer	
ubehag	 og	 bevissthet	 rundt	 prosedyren	 (grad	2C).	 Kirurgisk	 abort	 anbefales	 særlig	 til	
kvinner	som	synes	det	er	viktig	å	bli	ferdig	med	prosedyren	på	ett	besøk	(grad	1B).	Det	
første	er	altså	et	forslag	basert	på	kunnskapsgrunnlag	av	lav	kvalitet,	mens	det	siste	er	en	
anbefaling	med	moderat	kvalitet	på	kunnskapsgrunnlaget.	

Kvalitetsvurdering av retningslinjen 
Retningslinjen	er	vurdert	ved	hjelp	av	“Sjekkliste	for	vurdering	av	en	faglig	retningslinje”	
fra	 Nasjonalt	 kunnskapssenter	 for	 helsetjenesten11.	 Det	 kommer	 tydelig	 frem	 hva	
retningslinjen	handler	om.	Tittelen	er	“First-trimester	medication	abortion	(termination	
of	pregnancy)”	og	den	første	delen	heter	“Medication	versus	surgical	termination”.	Det	
kommer	allerede	i	tittelen	klart	fram	hvem	som	er	målgruppen.	

Det	 står	 hvem	 som	 er	 forfatterne	 av	 retningslinjen	 og	 disse	 oppgir	 ingen	
interessekonflikter.	 Informasjonen	 ble	 sist	 oppdatert	 23.	 juli	 2018.	 Retningslinjen	
beskriver	 ikke	hvordan	de	har	valgt	ut	studiene	de	bygger	anbefalingene	sine	på,	men	
øverst	er	det	en	link	til	UpToDates	generelle	arbeidsmetoder.	 
Retningslinjen	 er	 svært	 relevant	 og	 gjennomførbar	 i	 praksis.	 Anbefalingene	 er	 lette	 å	
forstå.	Vi	mener	også	at	 retningslinjen	 i	 stor	grad	er	akseptabel	 for	pasientene	da	den	
nettopp	legger	vekt	på	økt	medbestemmelse	fra	pasientenes	side	og	at	deres	preferanser	
skal	bli	tatt	hensyn	til.	
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Kvalitetsvurdering av enkeltstudien 
"Randomised	preference	trial	of	medical	versus	surgical	 termination	of	pregnancy	 less	
than	14’	weeks	gestation	(TOPS)"	av	Robson	et	al.4	er	vurdert	ved	hjelp	av	“Sjekkliste	for	
vurdering	 av	 randomisert	 kontrollert	 studie”	 fra	 Helsedirektoratet12.	 Dette	 er	 en	
randomisert	kontrollert	studie	fra	Storbritannia,	der	målet	var	å	se	på	pasienttilfredshet,	
effektivitet	og	kostnader	ved	medisinsk	og	kirurgisk	abort	før	gestasjonsuke	14.		Studien	
inkluderte	1877	gravide	kvinner	som	ønsket	å	avbryte	svangerskapet.		
Studien	 har	 klart	 definerte	 inklusjons-	 og	 eksklusjonskriterier,	 og	 utfallskriterier.	
Randomiseringen	 var	 dobbeltblindet	 og	 godt	 beskrevet.	 Alle	 deltakerne	 i	 studien	 ble	
analysert	i	den	gruppen	de	ble	randomisert	til.	Prosedyrene	for	kirurgisk	og	medisinsk	
abort	ble	utført	i	henhold	til	en	protokoll.	 
En	svakhet	ved	studien	er	at	det	ikke	ble	blindet	for	type	abort	som	ble	utført,	men	dette	
er	naturlig	nok	vanskelig	å	gjennomføre.	En	mulig	konfunderende	faktor	er	dessuten	at	
gjennomsnittsalderen	og	utdanningsnivået	var	signifikant	forskjellig	i	preferansegruppe	
og	randomisert	gruppe.	For	øvrig	var	det	ingen	signifikante	forskjeller	mellom	gruppene	
med	 tanke	 på	 gestasjonsuke,	 tidligere	 abort,	 tidligere	 fødsler	 og	 røyking.	 Det	 var	 et	
relativt	 høyt	 frafall	 (69,7%	 besvarte	 spørreskjemaet	 etter	 to	 uker,	 21,5%	 etter	 tre	
måneder),	men	dette	var	relativt	jevnt	fordelt	i	de	ulike	gruppene. 

Vi	 konkluderer	med	 at	 studien,	 på	 tross	 av	 noen	 svakheter,	 er	 til	 å	 stole	 på.	 Studien	
avslutter	med	å	si	at	resultatene	ikke	støtter	en	prosedyre	over	en	annen.	Forfatterne	av	
studien	presiserer	at	begge	metodene	bør	være	tilgjengelige	og	at	det	er	opp	til	pasienten	
hvilken	metode	 som	 foretrekkes.	Dette	 forutsetter	at	kvinnene	 får	 informasjon	av	høy	
kvalitet,	 slik	 at	 de	 kan	 gjøre	 et	 informert	 valg	 om	 abortmetode.	 En	 større	 andel	 av	
deltakerne	avslo	randomisering	i	studien,	noe	som	viser	at	gravide	kvinner	som	ønsker	å	
avbryte	svangerskapet	har	egne	preferanser	om	abortmetode.	

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 
Basert	på	våre	 litteratursøk	konkluderer	vi	med	at	medikamentell	og	kirurgisk	abort	 i	
første	trimester	er	 likeverdige	metoder	når	det	gjelder	suksessrate	og	komplikasjoner.	
Valg	av	abortmetode	bør	være	et	samvalg	mellom	kvinnen	som	ønsker	abort	og	legen,	der	
kvinnens	egne	preferanser	tillegges	stor	vekt.	Ut	fra	vår	forståelse	av	dagens	praksis	i	vårt	
mikrosystem,	regnes	medikamentell	abort	som	førstevalg	og	kvinnen	har	en	begrenset	
valgfrihet.	Vi	mener	således	at	det	foreligger	en	diskrepans	mellom	evidens	og	praksis.	
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Tiltak og kvalitetsindikatorer 
Vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	har	som	utgangspunkt	at	medikamentell	og	kirurgisk	
abort	i	første	trimester	er	likeverdige	metoder,	der	hvilken	metode	som	er	best	i	stor	grad	
handler	 om	 kvinnens	 egne	 preferanser.	 Vi	 ser	 for	 oss	 at	 en	 endring	 i	 praksis	 på	
gynekologisk	avdeling	ved	Drammen	sykehus,	der	avgjørelsen	om	abortmetode	blir	et	
samvalg	mellom	kvinnen	og	legen,	vil	føre	til	en	større	opplevelse	av	reell	valgfrihet	og	
dermed	økt	pasienttilfredshet.	

Tiltak 
Lett	tilgjengelig,	forståelig	og	nøytral	informasjon	er	en	forutsetning	for	at	kvinner	skal	
kunne	ta	et	informert	valg	om	abortmetode.	Vi	ønsker	å	inkludere	følgende	tiltak	i	vårt	
kvalitetsforbedringsprosjekt:	

1. Utvikle informasjonsbrosjyrer som kan deles ut til kvinner som ønsker å ta abort 
En	 informasjonsbrosjyre	 som	 beskriver	 de	 to	 ulike	 abortmetodene,	 inkludert	
fordeler,	 ulemper	 og	 komplikasjoner	 ved	 hver	 av	 dem,	 vil	 være	med	 på	 å	 øke	
kvaliteten	på	informasjonen	som	blir	gitt.	Ved	å	få	 informasjon	både	skriftlig	og	
muntlig	 vil	 den	 være	 lettere	 å	 huske.	 I	 tillegg	 vil	 det	 å	 basere	 den	 muntlige	
informasjonen	 på	 en	 brosjyre	 gjøre	 informasjonsprosessen	 rundt	
abortrådgivningen	mer	standardisert.	
	

	

	
 
 
ABORT I FØRSTE TRIMESTER 
kan gjøres medisinsk eller kirurgisk. Meto-
dene er regnet som likeverdige. Sjansen for 
vellykket abort er omtrent den samme ved 
de to metodene, det samme er faren for 
komplikasjoner. Medisinsk abort kan ofte 
fullføres hjemme, mens kirurgisk abort gjø-
res på sykehuset. Det er du selv som vet 
hvilken metode som passer best for deg. Det 
er ditt valg. 

ØNSKER DU Å VITE MER? 
Når du kommer til sykehuset med ønske om 
abort, vil legen din alltid undersøke deg og 
snakke med deg, og dere vil sammen disku-
tere de to alternativene for abort, og komme 
fram til hva som er den beste løsningen for 
deg. Gynekologen vil også svare på det du 
måtte ha av spørsmål. Du kan også ta kon-
takt med gynekologisk avdeling når du måtte 
ønske det. Du vil finne kontaktinformasjon 
på baksiden av denne brosjyren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
KONTAKTINFORMASJON 
Telefon: +47 32803226 

E-post: postmottak@vestreviken.no 

Adresse: Dronninggata 28 
  3004 Drammen 
	
	
	
	
	
MEDISINSK ELLER KIRURGISK ABORT? 

– DET ER DITT VALG 
En informasjonsbrosjyre om medisinsk og 

kirurgisk abort i første trimester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEDISINSK ELLER 
KIRURGISK ABORT? 
- DET ER DITT VALG 

 

 

EN INFORMASJONSBROSJYRE 
OM MEDISINSK OG KIRURGISK 
ABORT I FØRSTE TRIMESTER 
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2. Internundervisning 

Felles	 undervisning	 og	 gjennomgang	 med	 både	 leger	 og	 sykepleiere	 som	 gir	
informasjon	til	kvinner	som	ønsker	abort	vil	være	nyttig	for	å	sikre	at	det	blir	gitt	
riktig	og	standardisert	informasjon	om	de	to	metodene.	Dette	vil	være	med	på	å	
sikre	at	kvinnen	får	samme	informasjon	uansett	hvem	hun	blir	informert	av.	Slik	
internundervisning	kan	gjøres	på	morgenmøtet	ved	gynekologisk	avdeling	eller	i	
et	 felles	 lunsjmøte	 der	 også	 sykepleiere	 som	 er	 involvert	 i	 abortrådgivningen	
deltar.	
	

3. Opplæring av LIS1 
I	dag	er	det	LIS1	som	har	den	første	samtalen	med	kvinner	som	ønsker	abort.	Det	
er	viktig	at	LIS1	får	god	nok	opplæring	i	å	formidle	fordeler	og	ulemper	ved	hver	
av	metodene,	og	i	å	aktivt	spørre	etter	pasientens	preferanser.	Vi	ser	for	oss	at	det	
kan	innføres	organisert	opplæring	i	regi	av	mer	erfarent	helsepersonell	de	første	
arbeidsdagene	på	avdelingen.	
	

4. Oppdatere sykehusets metodebok 
I	 metodeboken	 til	 Drammen	 sykehus	 står	 det	 i	 dag	 at	 klinikkens	 førstevalg	 er	
medikamentell	abort.	Vi	ønsker	å	endre	denne	formuleringen	til	at	medikamentell	
og	kirurgisk	abort	er	likeverdige	alternativer,	og	at	det	er	opp	til	kvinnen,	i	samråd	
med	lege,	å	komme	fram	til	hva	som	er	den	beste	metoden	for	abort	 for	henne.	
Videre	står	det	beskrevet	hvordan	medikamentell	abort	(hjemme	eller	på	sykehus)	
og	kirurgisk	abort	skal	gjennomføres,	men	ingenting	om	fordeler	og	ulemper	ved	
de	ulike	metodene.	

Figur	2	Informasjonsbrosjyre	om	medisinsk	og	kirurgisk	abort. 
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Vi	ønsker	å	legge	til	en	del	om	fordeler	og	ulemper	ved	hver	av	metodene,	og	at	
disse	skal	formidles	til	kvinnen	slik	at	hun	blir	godt	informert	og	kan	være	med	på	
beslutningen.	Ved	å	endre	metodeboken,	sørger	man	for	at	alle	legene	som	jobber	
på	 avdelingen	 blir	 informert,	 og	 pasientene	 vil	 i	 størst	 mulig	 grad	 bli	 gitt	 den	
samme	informasjonen	når	de	oppsøker	sykehuset	for	selvbestemt	abort.	
	

5. Utarbeide en informasjonsalgoritme som et kommunikasjonsverktøy for leger som har 
abortsamtale 
Ved	at	legen	som	gir	informasjon	bruker	et	standardisert	skjema	for	å	informere	
om	de	to	metodene	for	abort,	kan	man	sikre	at	alle	i	større	grad	får	den	samme	
informasjonen,	og	at	informasjonen	som	gis	i	liten	grad	blir	påvirket	av	den	enkelte	
leges	 mening.	 Informasjonsalgoritmen	 bør	 inkluderes	 i	 metodeboken	 og	 være	
tilgjengelig	på	alle	rom	hvor	abortsamtale	foregår.	

	

6. Forbedre informasjonen som gis til kvinner før de kommer på sykehuset 
Drammen	sykehus	har	i	dag	en	nettside	hvor	de	informerer	om	abort10,	og	vi	antar	
at	mange	kvinner	som	vurderer	abort	leser	denne	før	de	kommer	på	sykehuset.	
Ved	å	sørge	for	at	informasjonsbrosjyren	vi	har	utarbeidet	blir	lagt	ut	her,	kan	vi	
sikre	at	kvinnene	blir	informert	på	best	mulig	måte	før	abortmetode	skal	velges.	Vi	
ønsker	også	å	sende	informasjonsbrosjyren	til	 fastleger	 i	området	og	ta	kontakt	
med	redaktørene	av	nettsiden	Sex	og	samfunn13	 for	å	oppdatere	 informasjonen	
der.	

Figur	3	Informasjonsalgoritme	
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Kvalitetsindikatorer 

Resultatindikatorer 
Den	 viktigste	 kvalitetsindikatoren	 vi	 ønsker	 å	 forbedre	 gjennom	 vårt	
kvalitetsforbedringsprosjekt	er	pasienttilfredshet	etter	provosert	abort	i	første	trimester.	
Denne	er	svært	relevant	for	vår	problemstilling,	og	er	dessuten	målbar,	valid,	sensitiv	for	
endring	og	lett	å	tolke. 

Prosessindikatorer 
Den	 viktigste	 prosessindikatoren	 i	 vårt	 prosjekt	 er	 andel	 kvinner	 som	 utfører	
medikamentell	og	kirurgisk	abort.	Å	øke	andelen	kirurgiske	aborter	er	i	seg	selv	ikke	noe	
mål,	men	vi	antar	at	dagens	andel	medisinske	aborter	(97,4%	ved	Drammen	sykehus	i	
20172)	 vil	 reduseres	 noe	 dersom	 vårt	 mål	 om	 reell	 valgfrihet	 nås.	 I	 likhet	 med	
pasienttilfredshet	er	også	denne	indikatoren	målbar,	valid,	sensitiv	for	endring	og	lett	å	
tolke.	Til	sammen	vil	resultatindikatoren	pasienttilfredshet	og	prosessindikatoren	andel	
medisinske	og	kirurgiske	aborter	gi	et	godt	bilde	på	den	reelle	effekten	av	våre	tiltak.	
Strukturindikatorer 
En	relevant	strukturindikator	i	vårt	prosjekt	er	om	sykehuset	har	tilstrekkelige	ressurser	
til	å	utføre	det	mulig	økte	antallet	kirurgiske	aborter	som	etterspørres.	Dette	innebærer	
for	 det	 første	 tilgjengelighet	 av	 helsepersonell	 som	 er	 faglig	 kompetente	 til	 å	 utføre	
prosedyren	 forsvarlig.	 Dessuten	 kreves	 nødvendig	 materiell,	 utstyr,	 medisiner,	
operasjonssaler	og	andre	fasiliteter.	Vi	anser	også	tilgjengeligheten	av	brosjyrer	og	annet	
informasjonsmateriell	 av	 høy	 kvalitet	 som	 informerer	 om,	 forklarer	 og	 oppsummerer	
fordeler	og	ulemper	ved	medisinsk	abort	som	en	relevant	strukturindikator.	Dermed	er	
det	 viktig	 å	 undersøke	 om	 lokale	 retningslinjer,	 Drammen	 sykehus’	 nettsider	 og	
informasjon	 fra	 Sex	 og	 samfunn	 oppdateres	 og	 er	 lett	 tilgjengelig,	 og	 om	 vår	
informasjonsbrosjyre	er	tilgjengelig	på	legekontorer.	
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Prosess, ledelse og organisering 
For	 å	 strukturere	 vårt	 kvalitetsforbedringsprosjekt,	 har	 vi	 tatt	 utgangspunkt	 i	 en	
modifisert	 versjon	 av	 PDSA-/PUKK-modellen	 fra	 Helsebiblioteket14.	 Vi	 vil	 ta	
utgangspunkt	i	de	fem	trinnene	i	denne	modellen	når	vi	beskriver	prosjektet	vårt.	

	

Forberede 
Vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	starter	med	opprettelsen	av	en	arbeidsgruppe.	Vi	ser	
for	oss	at	denne	skal	bestå	av	avdelingssjefen,	en	overlege,	en	lege	i	spesialisering,	en	LIS1	
og	avdelingssykepleieren.	Gruppen	består	på	den	måten	av	personer	med	den	erfaringen	
og	tyngden	som	skal	til	for	å	implementere	endringer,	samtidig	som	man	inkluderer	leger	
i	spesialisering	og	sykepleiere,	som	er	de	som	faktisk	møter	kvinnene	som	ønsker	abort.	
Arbeidsgruppen	 bør	 sette	 seg	 nøye	 inn	 i	 kunnskapsgrunnlaget	 og	 formidle	 denne	
kunnskapen	videre	til	kolleger	på	en	inspirerende	og	motiverende	måte.	Vi	mener	det	er	
viktig	at	prosjektet	ikke	oppfattes	som	noe	ledelsen	dytter	på	legene	og	sykepleierne,	men	
i	stedet	at	hele	avdelingen	har	et	ønske	om	å	forbedre	seg.	

Planlegge 

Målsetting 
Vårt	mål	med	prosjektet	er	at	kvinner	som	er	gravide	i	første	trimester	og	tar	abort	på	
Drammen	sykehus,	skal	oppgi	en	større	grad	av	pasienttilfredshet	enn	i	dag.	Dette	vil	vi	
oppnå	ved	å	 legge	til	 rette	 for	at	kvinnene	 får	en	reell	valgfrihet,	og	at	avgjørelsen	om	
abortmetode	blir	et	samvalg	mellom	kvinnen	og	legen.	Vi	har	satt	opp	følgende	mål	for	
prosjektet	 vårt:	 at	 minst	 90%	 av	 gravide	 kvinner	 i	 første	 trimester	 som	 kommer	 til	
Drammen	sykehus	for	å	ta	abort	er	fornøyd	med	prosessen	fire	uker	etter	implementering	
av	 prosjektet.	 Nærmere	 bestemt	 ønsker	 vi	 at	 minst	 90%	 skal	 være	 fornøyd	 med	
informasjonen	de	fikk,	at	minst	90%	føler	at	deres	mening	ble	vektlagt,	og	at	minst	90%	
ville	valgt	samme	metode	igjen.	Dette	målet	er	spesifikt	og	målbart	i	vårt	spørreskjema,	
tidsavgrenset,	og	vi	mener	det	er	realistisk	basert	på	kunnskapsgrunnlaget	vårt5,	8,	9.	 	

Figur	4	Modifisert	PDSA-/PUKK-modell	med	punkter	som	beskriver	vårt	prosjekt.	
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Måleverktøy 
Vi	vil	måle	kvalitet	på	informasjonen	som	blir	gitt,	pasientens	opplevelse	av	å	bli	inkludert	
i	valget	av	metode	og	tilfredsheten	med	prosessen	ved	hjelp	av	et	spørreskjema:	

Figur	5	Spørreskjema	for	evaluering	av	pasienttilfredshet.	
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Utføre 
Tidsperioden	for	gjennomføringen	av	prosjektet	vil	være	på	til	sammen	12	uker	delt	i	tre	
perioder	 som	 hver	 strekker	 seg	 over	 fire	 uker.	 Vi	 vil	 i	 hele	 denne	 perioden	 dele	 ut	
spørreskjema	til	alle	kvinner	som	tar	abort	for	å	evaluere	pasienttilfredsheten.	De	første	
fire	ukene	vil	arbeidsgruppen	instruere	legene	i	å	dele	ut	spørreskjemaet	ved	slutten	av	
abortsamtalen.	Kvinnene	vil	få	med	seg	en	ferdig	utfylt	og	frankert	konvolutt	som	hun	kan	
poste	skjemaet	i	innen	én	uke	etter	at	aborten	ble	utført.	Slik	kan	vi	finne	ut	hvor	tilfredse	
kvinnene	 er	 med	 dagens	 abortpraksis,	 før	 vi	 har	 implementert	
kvalitetsforbedringsprosjektet	i	avdelingen.	Dette	vil	være	våre	baseline-data.	
De	 neste	 fire	 ukene	 brukes	 til	 å	 implementere	 prosjektet	 vårt.	 Den	 oppdaterte	
metodeboken	og	forbedret	informasjon	på	nett	vil	publiseres	første	dag	i	denne	perioden.	
Informasjonsbrosjyren	(figur	2)	vil	legges	på	venteværelset	på	avdelingen	og	sendes	ut	til	
alle	 fastlegekontorer	 i	 området.	 Flytskjemaet	 (figur	 3)	 vil	 være	 tilgjengelig	 på	 alle	
undersøkelsesrom.	Hver	mandag	 i	 implementeringsperioden	holder	arbeidsgruppen	et	
innlegg	 på	 avdelingens	 morgenmøte	 der	 de	 informerer	 om	 både	 brosjyren	 og	
flytskjemaet.	Arbeidsgruppen	vil	også	informere	om	kunnskapsgrunnlaget	for	prosjektet	
og	hvordan	brosjyren	og	flytskjemaet	kan	forbedre	pasienttilfredsheten.	I	tillegg	vil	alle	
ansatte	på	avdelingen	få	minst	én	 individuell	veiledningstime	av	en	 i	arbeidsgruppen	i	
løpet	av	disse	 fire	ukene.	Arbeidsgruppen	vil	hele	 tiden	være	 i	dialog	med	 legene	som	
utfører	 abortrådgivningen	 for	 å	 sikre	 at	 de	 bruker	 flytskjemaet	 og	 brosjyren	på	 riktig	
måte.	
De	 siste	 fire	 ukene	 av	 prosjektet	 vil	 de	 ansatte	 på	 avdelingen	 fortsette	 å	 dele	 ut	
spørreskjemaet,	men	arbeidsgruppen	vil	ikke	gjøre	noen	aktive	tiltak	i	denne	perioden.	På	
denne	måten	vil	vi	kunne	se	om	den	eventuelle	effekten	av	kvalitetsforbedringsprosjektet	
er	varig,	eller	om	pasienttilfredsheten	nærmer	seg	baseline-nivå:	

Figur	6	Mulige	endringer	i	pasienttilfredshet	i	løpet	av	kvalitetsforbedringsprosjektet.	
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Evaluere 
Spørreskjemaet	 for	 evaluering	 av	 pasienttilfredshet	 er	 enkelt	 utformet	 med	 kun	 syv	
spørsmål.	 På	 denne	måten	 håper	 vi	 å	 få	 en	 svarprosent	 som	 er	 så	 høy	 som	mulig.	 Vi	
kommer	til	å	samle	inn	og	evaluere	spørreskjemaene	fortløpende.		
Vårt	mål	er	som	tidligere	beskrevet	at	minst	90%	av	kvinnene	skal	være	 fornøyd	med	
abortprosessen.	Vi	definerer	dette	som	at	minst	90%	vil	svare	i	stor/svært	stor	grad	på	
alle	 spørsmålene	 i	 spørreskjemaet,	 og	 at	minst	 90%	vil	 svare	 at	 de	 ville	 valgt	 samme	
metode	igjen.	 
Til	slutt	må	vi	vurdere	om	vi	har	nådd	målet	vårt	og	om	forbedringen	er	tilstrekkelig	til	at	
tiltakene	bør	videreføres.	Dersom	resultatene	 ikke	er	 slik	 vi	hadde	håpet	på,	må	vi	 gå	
tilbake	og	se	på	forberedelses-	og	planleggingsfasen,	og	undersøke	om	noe	burde	vært	
gjort	annerledes	her.	

Følge opp 
For	 at	 vi	 skal	 oppnå	 økt	 pasienttilfredshet	 på	 lang	 sikt	 er	 det	 viktig	 at	 vi	 diskuterer	
resultatene	 fra	 kvalitetsforbedringsprosjektet	 med	 både	 ansatte	 og	 ledelsen	 på	
sykehuset.	 En	 klar	 forbedring	 av	 pasienttilfredsheten	 vil	 være	 et	 godt	 argument	 for	 å	
overbevise	ledelsen	og	ansatte	om	at	tiltakene	bør	videreføres.		
I	 tillegg	 er	 det	 avgjørende	 at	 de	 ansatte	 jevnlig	 minnes	 om	 tiltakene	 for	 økt	
pasienttilfredshet,	 og	 at	nye	 ansatte	også	 får	 en	 innføring	 i	 disse.	Arbeidsgruppen	bør	
fortsatt	spille	en	viktig	rolle.	Vi	foreslår	at	de	informerer	om	de	nye	rutinene	på	minst	to	
morgenmøter	i	året.	Dette	kan	også	være	en	fin	anledning	for	ansatte	til	å	komme	med	
erfaringer,	meninger	 og	 innspill.	Dette	 er	 helt	 avgjørende	 for	 at	 prosjektet	 skal	 kunne	
forbedres	og	utvikles	i	tiden	framover.		 

Sist	men	ikke	minst	er	det	avgjørende	at	vi	fortsetter	å	evaluere	den	nye	praksisen.	Dette	
kan	 for	 eksempel	 gjøres	 ved	 at	man	 i	 fire	 tilfeldige	 uker	 hvert	 år	 deler	 ut	 det	 samme	
spørreskjemaet	for	å	fortsette	å	evaluere	pasienttilfredsheten.	

Hindringer mot implementering 
Vi	antar	at	kvinner	som	ønsker	abort	ved	Drammen	sykehus	ikke	har	en	reell	valgfrihet	
når	det	gjelder	abortmetode	i	dag.	Årsakene	til	dette	er	trolig	sammensatte:	

Figur	7	Fiskebeinsdiagram	med	mulige	hindringer	mot	implementering	av	kvalitetsforbedringsprosjektet. 
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Vi	forventer	at	ledelsen	og	de	ansatte	på	avdelingen	kan	finne	det	utfordrende	å	forandre	
på	 innarbeidede	 rutiner.	 Erfarne	 leger	 vil	 naturlig	 nok	 få	 egne	 preferanser	 for	
abortmetode	opp	gjennom	årene	og	dette	er	det	viktig	å	ha	i	tankene	når	man	forsøker	å	
endre	 rutinene	 i	mikrosystemet.	Gjennom	samtaler	med	gynekologer	på	 flere	 sykehus	
forstår	 vi	 at	 det	 foreligger	 en	 generell	 konsensus	 om	 at	 medikamentell	 abort	 er	 å	
foretrekke	fremfor	kirurgisk.	Argumenter	som	at	medikamentell	abort	er	mer	skånsomt	
og	er	forbundet	med	lavere	komplikasjonsrate,	er	vanlige.	Som	vi	har	oppsummert	i	vårt	
kunnskapsgrunnlag	er	det	er	stor	diskrepans	mellom	evidens	og	eksisterende	praksis.	Vi	
tror	at	grundig	informasjon	til	leger	på	alle	nivåer	vil	bidra	til	å	endre	oppfatningen.	
Det	kan	også	tenkes	at	man	kan	møte	motstand	fra	praktiserende	leger	på	bakgrunn	av	
manglende	kompetanse.	Å	utføre	en	kirurgisk	abort	krever	erfaring	som	LIS2,	mens	alle	
leger,	inkludert	LIS1	kan	utføre	en	medikamentell	abort.	Her	tenker	vi	at	det	er	viktig	med	
fornuftig	disponering	av	ressurser,	slik	at	valg	av	abortmetode	ikke	styres	av	begrenset	
kompetanse	hos	legen.	
Vi	 ser	 for	 oss	 at	 en	 av	 de	 mest	 tungtveiende	 årsakene	 til	 at	 sykehus	 som	 Drammen	
nedprioriterer	 kirurgisk	 abort	 er	 økonomi.	 I	 dag	 beregnes	 50%	 av	 bevilgningene	 til	
somatisk	 spesialisthelsetjeneste	 ved	 innsatsstyrt	 finansiering	 (ISF),	 mens	 resten	 av	
inntektene	 kommer	 gjennom	 et	 basistilskudd15.	 Grunnlaget	 for	 ISF-systemet	 er	
diagnoserelaterte	grupper	(DRG),	der	en	medisinsk	hjemmeabort	gir	en	refusjon	på	1	998	
kroner,	og	en	dagkirurgisk	abort	gir	en	refusjon	på	omtrent	 fem	ganger	så	mye,	9	771	
kroner.	Inntektene	helseforetaket	har	gjennom	basistilskuddet	og	ISF-systemet	skal	blant	
annet	 dekke	 personell	 (leger,	 sykepleiere,	 andre),	 medisinsk-teknisk	 utstyr,	
operasjonsstuer	og	legemidler.	En	kirurgisk	abort	er	langt	mer	ressurskrevende	enn	en	
medisinsk	hjemmeabort,	og	DRG-poeng	verdt	(kun)	fem	ganger	så	mye	veier	trolig	ikke	
opp	for	dette.	Et	høyere	antall	kirurgiske	aborter	kan	føre	til	at	andre	kirurgiske	inngrep	
som	gir	større	DRG-inntekter	må	nedprioriteres.	En	løsning	på	problemet	vil	være	å	øke	
refusjonen	for	kirurgisk	abort.	Det	er	mulig	å	sende	forslag	om	dette	i	et	søknadsskjema	
til	 Helsedirektoratet16,	 som	 er	 noe	 man	 kan	 vurdere	 etter	 at	
kvalitetsforbedringsprosjektet	er	avsluttet.	
I	 arbeidet	 med	 oppgaven	 har	 vi	 ikke	 lyktes	 i	 å	 få	 kontakt	 med	 avdelingssjefen	 ved	
gynekologisk	 avdeling,	 Drammen	 sykehus.	 En	 forutsetning	 for	 å	 få	 gjennomført	
kvalitetsforbedringsprosjektet,	er	en	positiv	innstilling	hos	ledelsen	i	vårt	mikrosystem.	
For	 utenforstående	 som	 ikke	 har	 kontakt	 med	 sykehuset	 i	 det	 daglige	 kan	 det	 være	
vanskelig	å	endre	godt	etablerte	rutiner.	Vi	ønsker	med	denne	oppgaven	å	kunne	selge	
inn	prosjektet	som	en	positiv	kvalitetsforbedring	som	vil	føre	til	økt	pasienttilfredshet.	Vi	
håper	at	avdelingsledelsen	og	klinikere	vil	føle	eierskap	til	prosjektet	og	ta	det	godt	imot.	
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Diskusjon 
Vi	 har	 designet	 et	 kvalitetsforbedringsprosjekt	 der	 vi	 ønsker	 at	 avgjørelsen	 om	
abortmetode	hos	gravide	kvinner	i	første	trimester	skal	tas	som	et	samvalg	mellom	lege	
og	kvinnen	som	ønsker	abort.	I	vår	gjennomgang	av	litteraturen	har	vi	funnet	at	medisinsk	
og	kirurgisk	abort	er	likeverdige	metoder	når	det	gjelder	suksessrate	og	komplikasjoner.	
Dette	gjenspeiles	i	nasjonale	retningslinjer	som	legger	opp	til	at	begge	metoder	skal	være	
tilgjengelige.	 I	 lokale	 retningslinjer	 for	 Drammen	 sykehus	 står	 det	 imidlertid	 at	
førstevalget	er	medikamentell	abort,	og	97,4%	av	abortene	ved	sykehuset	ble	utført	med	
denne	 metoden	 i	 2017.	 Vi	 ser	 for	 oss	 at	 en	 større	 grad	 av	 valgfrihet	 når	 det	 gjelder	
abortmetode	 vil	 øke	 kvinnenes	 tilfredshet	 med	 abortprosessen.	 Målet	 for	
kvalitetsforbedringsprosjektet	 er	 at	 minst	 90%	 av	 kvinnene	 skal	 være	 fornøyde	med	
prosedyren	og	informasjonen	som	blir	gitt	i	forkant.	
Ifølge	Mette	Løkeland	Stai,	 som	har	skrevet	doktorgradsavhandling	om	 innføringen	av	
medikamentell	abort	i	Norge,	er	medikamentell	abort	et	resultat	av	kvinnenes	eget	ønske	
om	et	alternativ	til	kirurgisk	abort,	og	ble	kjempet	frem	av	ildsjeler	innenfor	fagfeltet4.	
Argumentene	som	har	blitt	brukt	inkluderer	at	medisinsk	abort	er	mer	skånsomt	og	at	
det	har	frigjort	plass	på	operasjonsstuene	til	andre	inngrep.	
Andelen	medisinske	og	kirurgiske	aborter	varierer	sterkt	mellom	sykehus	i	Norge.	Vårt	
mikrosystem,	 Drammen	 sykehus	 utfører	 nesten	 utelukkende	medikamentelle	 aborter,	
mens	 Sykehuset	 Østfold	 utfører	 ⅓	 av	 aborter	 kirurgisk.	 	Dette	 representerer	
ytterpunktene	 blant	 sykehusene	 i	 Norge.	 Ettersom	 vi	 ikke	 har	 fått	 kontakt	 med	
gynekologisk	avdeling	ved	Drammen	sykehus,	ble	spørsmål	rundt	dagens	praksis	sendt	
til	gynekologer	ved	Sykehuset	Østfold	og	Ullevål	sykehus.	På	disse	sykehusene	ble	det	i	
2017	utført	henholdsvis	67,3%	og	78,7%	medikamentelle	aborter2.	Gynekologene,	som	
ønsker	å	være	anonyme,	understreker	at	deres	utsagn	er	personlige,	men	i	hovedsak	er	
det	 synet	 som	deles	 på	 de	 ulike	 sykehusene.	De	 forteller	 at	 informasjonen	 som	gis	 til	
pasientene	er	formet	av	legens	eget	syn	på	hvilken	metode	som	foretrekkes.	
Ifølge	 gynekologen	 ved	 Sykehuset	 Østfold,	 var	 grunnen	 til	 at	 sykehuset	 i	 2017	 hadde	
landets	høyeste	andel	kirurgiske	aborter,	at	alle	aborter	utført	f.o.m.	svangerskapsuke	ni,	
ble	utført	kirurgisk,	da	en	medisinsk	abort	 etter	dette	krever	at	kvinnen	er	 innlagt	på	
sykehuset.	 De	 har	 i	 2018	 revidert	 sin	 prosedyre,	 og	 andelen	 kirurgiske	 aborter	 har	
angivelig	blitt	lavere.	

Gynekologen	 ved	 Ullevål	 sykehus	 er	 av	 den	 oppfatning	 at	 medikamentell	 abort	 er	 å	
foretrekke	som	førstevalg	grunnet	en	noe	forhøyet	risiko	for	placenta	accreta	ved	neste	
svangerskap	etter	kirurgisk	abort.	Gynekologen	ved	Sykehuset	Østfold	deler	dette	synet	
og	argumenterer	 for	at	medikamentell	abort	er	den	mest	skånsomme	metoden.	Vi	har	
ikke	klart	å	finne	evidens	for	dette.	Placenta	accreta	er	en	sjelden	obstetrisk	komplikasjon	
der	 placenta	 implanteres	 i	 myometriet,	 typisk	 der	 det	 foreligger	 en	 skade	 mellom	
endometriet	og	myometriet17.	Tilstanden	har	en	insidens	på	22,4/10	000,	der	kirurgi	 i	
livmoren,	inkludert	kirurgisk	abort,	øker	risikoen	noe18.	En	studie	fra	2013	fant	imidlertid	
ingen	 forskjell	 i	 insidensen	 av	 placenta	 accreta	 ved	 sammenligning	 av	 kirurgisk	 og	
medikamentell	abort19.	Det	ble	heller	ikke	funnet	signifikante	forskjeller	i	insidensen	av	
for	tidlig	fødsel,	lav	fødselsvekt	eller	‘small	for	gestational	age’.	
Gynekologen	ved	Ullevål	sykehus	mener	at	medisinsk	abort	gir	størst	pasienttilfredshet.	
Som	 nevnt	 tidligere	 har	 flere	 studier	 funnet	 at	 pasienttilfredsheten	 er	 høyest	 ved	
kirurgisk	abort8,	9.	Studiene	er	imidlertid	gjort	i	England	og	Danmark,	og	er	dermed	ikke	
nødvendigvis	 direkte	 overførbare	 til	 norske	 forhold.	 Videre	 argumenteres	 det	 for	 at	



	 18	

kirurgisk	 abort	 utføres	 i	 narkose,	 og	 således	 er	 mer	 risikabelt	 enn	 en	 vellykket	
medikamentell	 abort.	 UpToDate-artikkelen	 vi	 har	 gjennomgått5	 sier	 at	 medisinsk	 og	
kirurgisk	 abort	 har	 lignende	 komplikasjonsrate,	men	 at	 type	 og	 etiologi	 er	 forskjellig.	
Dette	inkluderer	komplikasjoner	relatert	til	anestesi.	
Samfunnsøkonomisk	vil	medikamentell	abort	være	å	foretrekke,	ifølge	gynekologen	ved	
Ullevål	 sykehus,	 da	 denne	 metoden	 krever	 mindre	 spesialkompetanse,	 er	 billigere	 å	
utføre	og	ikke	går	på	bekostning	av	andre	kirurgiske	inngrep.	Dette	svarer	godt	til	vårt	
inntrykk	 av	 at	 medikamentell	 abort	 favoriseres	 av	 økonomiske	 grunner,	 men	 under	
vikarierende	 motiver	 som	 for	 eksempel	 komplikasjonsrate.	 Hvis	 to	 behandlinger	 er	
likeverdige	med	 tanke	 på	 suksessrate,	 komplikasjonsrate	 og	 pasienttilfredshet,	 er	 det	
legitimt	 at	 sykehusene	 fremmer	 den	 billigste	 behandlingen.	 Dette	 er	 et	 prinsipp	 som	
følges	i	alle	deler	av	helsevesenet	og	er	en	forutsetning	for	fornuftig	ressursbruk.	
En	del	av	sykehusenes	inntekter	baserer	seg	på	DRG-systemet,	og	DRG-poeng	kan	dermed	
sende	signaler	om	hvilke	prioriteringer	sykehuset	bør	gjøre.	Det	gis	flere	DRG-poeng	for	
en	kirurgisk	abort,	men	trolig	ikke	nok	til	å	dekke	utgiftene	som	er	assosiert	med	en	slik	
prosedyre.	 Dersom	 Helsedirektoratet	 ønsker	 en	 reell	 valgfrihet	 når	 det	 gjelder	
abortmetode	bør	DRG-systemet	gjenspeile	dette.	
Ved	Ullevål	 sykehus	vil	 kvinnen	primært	 anbefales	medikamentell	 abort,	men	dersom	
hun	har	sterke	preferanser	eller	dårlig	erfaring	med	denne	metoden,	vil	hun	få	innvilget	
et	 ønske	 om	 kirurgisk	 abort.	 En	 slik	 praksis	 representerer	 ikke	 et	 reelt	 samvalg,	 der	
kvinnen	får	nøytral	 informasjon	om	to	likeverdige	metoder	og	får	delta	 i	beslutningen.	
Dessuten	kan	dette	 favorisere	 ressurssterke	kvinner	 som	har	kunnskap	om	 temaet	på	
forhånd,	 som	 er	 uheldig	 i	 et	 helsevesen	 hvor	 likhet	 for	 alle	 er	 et	 uttalt	 mål.	 Her	 kan	
kvalitetsforbedringsprosjektet	vårt	utgjøre	en	viktig	forskjell	på	den	måten	at	kvinnene	
får	 informasjon	om	de	to	abortmetodene	før	hun	kommer	til	sykehuset,	og	dermed	får	
mulighet	til	å	gjøre	seg	opp	sin	egen	mening.	
Gynekologene	ved	Ullevål	og	Sykehuset	Østfold	argumenterer	for	bruk	av	kirurgisk	abort	
i	 større	 utstrekning	 hos	 enkelte	 grupper,	 for	 eksempel	 der	 språkbarrierer	 eller	 tung	
psykiatri	 gjør	 en	 medikamentell	 hjemmeabort	 vanskelig.	 Dette	 argumentet	 er	
problematisk	i	og	med	at	gynekologene	samtidig	argumenterer	for	at	kirurgisk	abort	er	
mer	risikabelt.	Vi	tror	at	god	skriftlig	informasjon	i	forkant	og	en	nøytral	abortsamtale	vil	
kunne	 føre	 til	 at	 også	 disse	 pasientgruppene	 opplever	 en	 større	 grad	 av	 valgfrihet	 og	
dermed	økt	pasienttilfredshet.	
Argumenter	 for	 å	 fremme	 medisinsk	 abort	 inkluderer	 blant	 annet	 redusert	 ventetid.	
Ventetiden	har	gått	ned	fra	11,3	dager	i	1998	til	7,3	dager	i	år	2013	samtidig	som	andelen	
medisinske	aborter	har	steget2,	4.	Som	nevnt	vil	økonomi	også	være	et	sentralt	argument	
for	 å	 holde	 andelen	 kirurgiske	 aborter	 lav.	 Flere	 kirurgiske	 aborter	 vil	 føre	 til	 høyere	
arbeidsbelastning	 for	 gynekologene	 og	 behov	 for	 flere	 årsverk,	 som	 igjen	 vil	 kreve	 at	
ressurser	omfordeles	fra	andre	deler	av	helsevesenet.	Et	generelt	behandlingsprinsipp	er	
dessuten	å	velge	den	minst	invasive	av	to	likeverdige	behandlinger.	Avslutningsvis	kan	
man	tenke	seg	at	noen	kvinner	synes	det	er	vanskelig	å	være	med	å	velge	abortmetode	og	
ønsker	å	distansere	seg	mest	mulig	fra	hele	prosessen.	

Konklusjon 
Vi	 har	 observert	 et	 betydelig	 forbedringspotensial	 i	 dagens	 abortpraksis	 i	 vårt	
mikrosystem.	 I	 vår	 gjennomgang	 av	 litteraturen	 har	 vi	 funnet	 at	 medikamentell	 og	
kirurgisk	abort	er	likeverdige	metoder	når	det	gjelder	suksessrate	og	komplikasjoner,	og	
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at	den	viktigste	 forskjellen	mellom	dem	er	pasientens	opplevelse.	På	 tross	av	dette	er	
medisinsk	abort	dominerende	i	Norge	i	dag.	Vi	ønsker	at	kvinner	som	er	gravide	i	første	
trimester	får	en	reell	valgfrihet,	og	at	avgjørelsen	om	abortmetode	blir	et	samvalg	mellom	
kvinnen	og	legen.	Vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	er	relativt	enkelt	å	gjennomføre,	og	
kan	 potensielt	 gi	 store	 gevinster	 i	 form	 av	 økt	 pasienttilfredshet.	 Vi	 mener	 derfor	 at	
kvalitetsforbedringsprosjektet	vårt	bør	gjennomføres.	
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