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Svar - Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer 

abort 

 

Asker kommune viser til høringsnotat fra helse og omsorgsdepartementet datert 

27.06.14 « Forslag om å fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer 

svangerskapsavbrudd. Endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 

842 om fastlegeordningen i kommunene) og i abortforskriften (forskrift 15. juni 

2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd).» 

 

Asker kommune støtter de foreslåtte endringene i abortforskriften og 

fastlegeforskriften. 

 

Forslaget til endring i abortforskriften innebærer at fastleger ikke lenger skal 

skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en 

skriftlig henvisning. Fastlegen skal fortsatt legge ved kliniske opplysninger som 

tidligere. Fastlegen skal fortsatt tilby alle allmennlegetjeenster til pasieter på sin 

liste, inkludert prevensjonsveiledning, henvisning til assitert befruktning. 

 

Forslaget til endringer i fastlegeforskriften innebærer følgende endringer i § 7 

(kursiv) 

Kommunens ansvar for kvalitet i den kommunale allmennlegetjenesten 

Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av 

allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i 

fastlegeordningen overholdes, jf. kapittel 4.  

Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og § 4-2 og 

at tjenestene er i tråd med krav fastsatt i helse- og omsorgslovgivningen og i 

forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene. 
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Det er også foreslått endringer i §§ 11, 16 og 24 som gjelder fastlegens virke og 

plikter kommenteres ikke her. 

 

De foreslåtte endringene i forskriften oppfattes som en tydeliggjøring av kravene i 

helse- og omsorgstjenesteloven og kommunens forpliktelser som følge av denne 

men ingen prinsipiell endring av sørge - for ansvaret. Asker kommune oppfatter at 

det er fortsatt fylkesmannen som har tilsynsoppgave ovenfor fastlegene og at 

kommunens oppgave m.h.t. kvalitet på system nivå er presisert men ikke endret.  

 

Dette er et administrativt høringssvar. Ev endringer etter politisk behandling vil 

ettersendes.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Meera P. Grepp 
Kommuneoverlege 
 
 
 
 
 
 


