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Høring: Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

 

Bakgrunn:  

Målgruppen for denne veilederen er først og fremst medlemmer i nemndene 

– både primærnemndene og sentral klagenemnd for abortsaker. 

Helsepersonell som møter abortsøkende kvinner og kvinner som skal eller har 

gjennomført svangerskapsavbrudd kan også ha interesse av veilederen. 

Helsedirektoratet ber høringsmottakerne om å komme med tilbakemeldinger 

om veilederen både med tanke på innhold og format. 

Helsedirektoratet ber om at nemndene gir tilbakemelding både på 

veilederen, og om praksis når det gjelder saksbehandling i nemndene. De 

ber om tilbakemelding om hvordan helseforetakene har organisert 

virksomheten når det gjelder føring og lagring av nemndsprotokoll, innføring 

av begrunnelse for vedtaket og rutinen for oversendelse av dokumenter til 

den sentrale klagenemnda. 

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) handler om 

hvordan forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves. Veilederen erstatter 

Håndbok for abortnemndarbeid, som sist ble oppdatert i 2013. 

Allmennlegeforeningen mener: 

Som allmennleger kommer vi tidvis i kontakt med abortsøkende kvinner. Vi 
har i dette høringssvaret konsentrert oss om det som kan angå oss, og vi 
kommenterer ikke på saksbehandling i nemdene etc. Ved gjennomlesning 
forundres vi noe over at fastlegen aldri nevnes som ressurs. I kapittel 1 (Om 
fremsettelse og behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd) §2 
heter det: «Helsetjenesten har et særlig ansvar for å informere om den bistand 
samfunnet kan tilby kvinner som velger å fullføre svangerskapet. Det skal 
foreligge rutiner for informasjon om oppfølging og rådgivning utover den 
rådgivningen som sykehuset selv kan tilby. Aktuelle instanser kan være: 
medisinsk genetisk veiledning, sosialkontor, familievernkontor og helsestasjon.» 
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Vi mener at fastlegen her burde vært nevnt. Fastlegen har ofte god og 
langvarig kjennskap til kvinnen, hennes ressurser og familie/ nærmiljø.  

I kapittel 5 (Protokollførsel og meldinger) §19 mener vi at det står to 
motstridende ting i forskriftstekst og kommentar, henholdsvis:  

«Ved nemndbehandling skal vedtaket med begrunnelse innføres i 
nemndsprotokollen med datoangivelse og nemndsmedlemmenes 
underskrift. Kopi av journalopplysningene skal sendes den lege som har 
videreformidlet kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd til sykehuset 
eller annen institusjon.» 

og 

«Nemndsprotokollen og alle sakens dokumenter i forbindelse med 
behandlingen av begjæringen om svangerskapsavbrudd (inkludert 
vedtaket) er ikke del av kvinnens pasientjournal, og skal oppbevares helt 
atskilt fra pasientjournalen. Nemndsprotokollen og sakens dokumenter skal 
oppbevares på sykehuset separat fra kvinnens pasientjournal i 10 år.» 

I forskriftsteksten står det altså at den legen som har sendt inn begjæringen 
(ofte kvinnens fastlege), skal motta kopi av journalopplysningene. I 
kommentaren står det at alle sakens dokumenter skal holdes adskilt fra 
pasientjournalen (slik det jo praktiseres i dag). Vi mener det her er rom for 
misforståelse i forskriftsteksten.  

Med hilsen 

 

Christina Fredheim 

styremedlem  

 

 
 


