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Høringssvar- Forslag til endring i abortforskriften 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)viser til høringssak om endring 

i abortforskriften.  

 

LDO vil kort kun kommentere forslaget om å styrke kvaliteten på 

primærnemndenes arbeid ved å redusere totalantallet.   

 

LDO er positiv til forslaget. Funnene i rapporten1 tyder på at særlig mindre 

sykehus med få abortbegjæringer, ikke har hatt et likeverdig tilbud. Funnene er 

særlig problematisk i lys av at abortloven forutsetter et ansvar på nemndene2 

om å sørge for at deres beslutninger tas «etter samråd» med kvinnen. LDO tror 

dette løses med færre og bedre organiserte nemnder. 

 

Kvinners tilgang på abort berører kvinners reproduktive helse og når 

undersøkelser3 viser urovekkende forskjeller i praksis hos primærnemndene 

etter dagens ordning, kan dette utgjøre et likestillingsproblem.  

 

Likeverdige offentlige tjenester forutsetter også at ansatte har kunnskap om 

hvordan tjenesteyter sikrer nødvendig medvirkning og samhandling.  LDO 

utelukker ikke at funnene i rapporten kan indikere at ansatte har manglet 

kunnskap om konsekvenser av manglende tilrettelegging av tjenestene. 

Ved en omorganisering av primærnemndene anbefaler LDO derfor også at 

ledelsen ved sykehusene sørger for økt skolering og bevisstgjøring av ansatte om 

hva likeverdige tjenester handler om.  

 

                                                   
1 Rapport fra ekspertgruppe s. 26 
2 Abortloven § 7, 2. ledd 
3 Rapport fra ekspertgruppe 8. april 2013 s. 22 
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Slik kunnskap må inkludere et systematisk holdningsarbeid. Abort er et etisk og 

moralsk krevende tema for mange. Uten et systematisk holdningsarbeid, kan 

konsekvensene være at den enkeltes individuelle fordommer og negative 

stereotypier, f. eks om minoritetskvinners livssituasjon, påvirker  og preger 

samhandlingen. I tillegg tar ofte tilrettelagte samtaler mer tid, noe som 

forutsetter at virksomheten planlegger med realistiske personalmessige og 

økonomiske rammer, f. eks for økt bruk av kvalifisert tolk. 

 

LDO forutsetter at reduksjonen i antall primærnemnder ikke skaper nye 

utfordringer i tilbudet til abortsøkende kvinner i form av lang reisevei og 

kostnader.  
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