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Høringsuttalelse - Endring i abortforskriften (reduksjon i antall
abortnemnder)

Fylkesmannen i Oppland viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 20. 02.17.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre abortforskriften § 11 slik at det ikke lenger er et
krav om å oppnevne primærnemnder ved alle sykehus som utfører svangerskapsavbrudd etter
utgangen av tolvte svangerskapsuke. I stedet foreslår departementet at det skal kreves minst en
primærnemnd i hver helseregion.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også å endre pasientreiseforskriften § 24 slik at gravide
som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd skal få dekket sine reiseutgifter
uten å betale egenandel.

Fylkesmannens vurdering
Kvinnene som får behandlet sin sak i primærnemndene etter abortforskriften § 11 er i en svært

sårbar situasjon og det er da særlig viktig at deres rettsikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende
måte i primærnemndene. Fylkesmannen i Oppland er av den oppfatning at reduksjon i antallet
primærnemnder vil kunne gi kvinnene bedre rettsikkerhet fordi saksvolumet pr. nemnd blir større
enn det er på nåværende tidspunkt. Større saksmengde pr. nemnd medfører at den faglige
kompetansen i primærnemndene blir kvalitetsmessig bedret og at det blir lettere å gjennomføre
gode rutiner for nemndsarbeidet. Som det kommer frem av høringsnotatet sikres kvinnene på denne
måten en mest mulig likeverdig og kvalitetsmessig god behandling. En likeverdig og kvalitetsmessig

god behandling i primærnemndene vil kunne bidra til at flere får behandlet sin sak på en forsvarlig og
god måte i primærnemndene slik at flere således vil kunne slippe påkjenningen med å måtte klage
inn saken til den sentrale abortklagenemnda.

Fylkesmannen er av den oppfatning at den største ulempen med å redusere antallet primærnemnder
er at dette kan føre til lang reisevei for kvinner som ønsker å være tilstede under nemndsmøtene for
å opplyse sin sak ytterligere. Det vil være svært uheldig om lang reisevei medfører at de som i
utgangspunktet ønsker å være tilstede under nemndsmøtene likevel ikke er det fordi de synes
reiseveien blir for lang. Derfor finner Fylkesmannen i Oppland det positivt at Helse —og
omsorgsdepartementet i høringsnotatet skriver at det skal legges til rette for bruk av
videokonferanse ved lang reisevei. Vi vil imidlertid presisere viktigheten av at det iverksettes gode
rutiner for å sikre at de som ønsker å være til stede under nemndsmøtet faktisk blir informert om
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muligheten for videokonferanse og at praksisen rundt bruk av videokonferanse er lik i alle
primærnemndene. Dette for at kvinnene skal få lik mulighet til å være tilstede under nemndsmøtene
ved videokonferanse uavhengig av hvilken helseregion de tilhører.

Som følge av at abortforskriften § 11 foreslås endret er Fylkesmannen i Oppland av den oppfatning at
det er naturlig å endre pasientreiseforskriften § 24 slik at kvinnene som reiser for å delta ved
behandling av abortbegjæring i nemnd skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Konklusjon
Fylkesmannen i Oppland støtter Helse- og omsorgsdepartementet forslag om å redusere antallet
primærnemnder slik at det blir minst en primærnemnd i hver helseregion. Vi tar ikke stilling til hvor
mange primærnemnder det bør være, men vil likevel bemerke at det ved fastsettelsen av antall
primærnemnder bør ta hensyn både til antall saker som hver nemnd behandler og geografisk
spredning av nemndene.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å endre pasientreiseforskriften § 24 slik at gravide som
reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd skal få dekket sine reiseutgifter uten å
betale egenandel, støttes også av Fylkesmannen i Oppland.

Erlend Aasheim Unn Aasterud
Avdelingsdirektør/fylkeslege rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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