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Høring - Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 2. juli 2019. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) skal erstatte "håndbok for 

abortnemdarbeid". Målet er å forstå og etterleve forskrifter og paragrafer bedre, slik at praksis 

og saksgang blir likt jf. intensjonen om å tilby likeverdige tjenester. Det hadde i den 

sammenheng vært interessant å få kjennskap til uønsket variasjon på området og hvordan dette 

skal følges opp etter at ny veileder er trådt i kraft. 

 

Målgruppen for veilederen er medlemmer av primærnemdene, sentral klagenemd og annet 

helsepersonell som har kontakt med abortsøkende kvinner. Veilederen består av 12 kapittel 

som er godt strukturert. Språket er lett forståelig. I pdf-format er veilederen på 36 sider mot 55 

tidligere. Etter Ofs syn er det fint at veilederen har blitt noe kortere.  

 

Under hvert kapittel er det stort sett gitt både utfyllende kommentarer, veiledning og 

henvisning til rettslig grunnlag. Dette gjør at veilederen blir oversiktlig og med det mer 

brukervennlig. 

 

Det er ønskelig med overgang til digital kommunikasjon også innen klagesaker til 

abortnemnda, se kap 8: «De originale papirene sendes i posten til sekretær/møteforbereder ved 

den sentrale abortklagenemnda». 

  

Oppsummert: 

Veilederen er enkel å lese og fremstår forståelig. Det er etter Ofs syn viktig å sikre god 

opplæring og kontinuerlig etterutdanning for å sikre mer likeverdige tjenester. Det er videre 

etter Ofs syn viktig å hindre at veilederen kun blir et oppslagsverktøy for nye medlemmer, men 

at det etableres systemer som sikrer at veilederen følges. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 

leder 


