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Det er gode grunner til å la provosert abort være en tjenete som det ikke henvises til fra fastlege.  
  
Premissene for at fastlegen skal henvise til spesialisthelsetjenesten er at denne gjør en medisinsk 
vurdering av pasienten og ut fra dette avgjør om det er behov for spesialiserte helsetjenester eller om 
fastlegen selv kan foreta behandlingen. Når det gjelder abort av den typen denne saken gjelder, er ikke 
disse premissene til stede. Det foreligger i utgangspunktet ingen lidelse og det er uaktuelt for fastlegen å 
selv foreta inngrepet. Siden abort er en lovfestet rettighet har ikke fastlegen noen annen rolle enn å 
informere om inngrepet og så henvise dersom kvinnen fortsatt ønsker abort.  
  
Derfor bør denne tjenesten være noe pasientene tar direkte kontakt med helseforetaket om å få utført, og 
fastlegekontorene har plikt til å orientere om denne ordningen.  
  
Dette blir jo et unntak fra de fleste andre prosedyrer som foretas i helsetjenesten, men så er det også i 
seg selv et unntak siden det som nevnt ikke er en lidelse som behandles.  
  
På denne måten blir problematikken omkring fastlegenes forhold til abortspørsmålet uaktuelt, samtidig 
som kvinnenes rett til å få foretatt en abort ivaretatt. Det påligger naturligvis de gynekologiske 
avdelingene de samme forpliktelser som nå gjelder for fastleger mht å informere om alternativer og risiko 
ved inngrepet, på linje med alle andre behandlinger.  
  
Siden det er et tverrpolitisk mål å holde aborttallet på et lavest mulig nivå, bør ikke dette innrettes som et 
"lavtersktilbud", selv om det på en måte blir det i den forstand at det blir et tilbud som ikke krever 
henvisning. Fortsatt må det arbeides aktivt med å forbebygge uønskede svangerskap da dette er en 
belastning for både enkeltpersoner og samfunnet.  
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