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Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 3. mars 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) behandlet saken på styremøte 5. og 26. april 2017. Styret vedtok 

følgende uttalelse i saken: 

 

Of har ved vurderingen av forslaget til endringer i abortforskriften valgt å legge stor vekt på 

hensynet til kvinnen samt det organisatoriske rundt nemndsarbeidet. 

 

Of anser det i utgangspunktet som en svakhet ved utredningsarbeidet at ekspertgruppen 

oppnevnt av Helsedirektoratet er sammensatt uten representasjon av brukere. Of mener 

brukerperspektivet i denne saken ville vært med på å styrke rapporten, og dermed gitt mer 

tyngde til forslaget om å redusere antallet primærnemder. 

  

I høringsnotatet uttaler departementet at en reduksjon av antallet primærnemnder både vil 

kunne redusere kostnader, og heve kvaliteten på nemndsarbeidet. Samtidig vises det til at en 

reduksjon også vil kunne føre til lengre reisevei for kvinnene som ønsker å delta under 

behandlingen av søknaden. I den forbindelse er det tenkt at det skal legges til rette for bruk av 

videokonferanse, slik at kvinnene skal kunne velge om de ønsker å reise eller delta via video.  

 

Of er skeptisk til en slik ordning, da vi mener videokonferanse ikke egner seg for denne type 

saksbehandling. Videre er Of bekymret for at kvinnene kan oppleve å føle seg presset til å 

takke ja til videokonferanse dersom kostnadene for reisen blir belastet det lokale 

helseforetaket. Når det gjelder kvinnene som velger å reise, er det også uklart om de skal 

kunne ta med seg pårørende de trenger og samtidig få dekket deres reisekostnader. Her vil hver 

enkelt kvinne ha ulike ønsker og behov. Ettersom dette er kvinner i en svært sårbar posisjon, 

mener Of det derfor bør åpnes for at primærnemndene i gitte situasjoner reiser til kvinnen, slik 

at hun under nemndsbehandlingen befinner seg i trygge og kjente omgivelser. 

 

Of vil for øvrig påpeke at nemndene til dags dato har vært organisert på en slik måte at utfallet 

av kvinnens søknad, om den er nær grensen, kan være avhengig av om en tilfeldig ferieperiode 

inntreffer. Dette mener Of ikke må forekomme. System må ta høyde for at 

nemndsmedlemmene kan komme sammen på kort varsel, uavhengig av røde dager i 

kalenderen. 

 

Oppsummert er Of i utgangspunktet positiv til tiltak som har til formål å sikre bedre kvalitet på 

arbeidet til abortnemndene. I denne saken mener likevel Of at en reduksjon av antallet 



primærnemnder ikke er veien å gå. Etter vår oppfatning er det helseforetakenes villighet til å 

satse på og tilrettelegge for arbeidet i nemndene som er den største utfordringen. Først når slik 

satsing og tilrettelegging er på plass kan man ta stilling til om også en reduksjon av antallet 

primærnemnder vil være hensiktsmessig med tanke på å heve kvaliteten på 

nemndsbehandlingen.  
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