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Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer 
abort 

 
Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 27. juni 2014. Nedenfor følger 
KS høringssvar. 
 
Bakgrunn 
I høringsbrevet foreslås at fastleger ikke lenger skal henvise til abort, og med det ikke skrive under på 
skjemaet der kvinnen begjærer abort eller legge ved en skriftlig henvisning. Fastlegen skal gi kvinnen 
informasjon og veiledning etter abortloven og gjøre nødvendige kliniske undersøkelser, blant annet 
for å fastsette svangerskapets varighet. Fastlegen skal også sende kvinnens begjæring om abort til 
spesialisthelsetjenesten sammen med nødvendige medisinske opplysninger. For å sikre ovennevnte 
foreslås ulike presiseringer/endringer i fastlegeforskriften og i abortforskriften. 

Videre foreslår departementet å innføre et felles nasjonalt grønt telefonnummer for uønskede 
gravide og kvinner som vurderer abort. Departementet vil også kvalitetssikre og styrke 
spesialisthelsetjenestens mottak av og tilbud til kvinner som henvender seg direkte til sykehus 
for abort.  
 
Endringene ønskes innført fra 1. januar 2015. 
 
KS vurdering 
I KS høringssvar 10. april d.å. til departementet omhandlende reservasjonsordning for fastleger 
vektla KS viktigheten av at kommunene har det nødvendige virkemiddel til å sikre befolkningens 
tilgang til helsetjenester. Forhold som særlig ble løftet frem og problematisert var befolkningens 
varierende tilgang til legetjenester (utfra demografiske og geografiske forhold) og antall leger i 
kommunene.  
Høringsutkastet som ligger til grunn for behandling nå gir etter KS vurdering kommunene mulighet til 
å ivareta sitt «sørge for ansvar» ovenfor befolkningen ved endring av fastlegenes rolle ved kvinners 
begjæring om abort. KS stiller seg derfor bak Helse- og omsorgsdepartementets forslag til 
forskriftsendringer. 
KS vil understreke behovet for god informasjon fra sentralt hold når det gjelder brukerens 
rettigheter. Departementets forslag om opprettelse av et nasjonalt grønt nummer, samt styrking av 
spesialisthelsetjenestens mottak av og tilbud til kvinner som henvender seg direkte, må derfor 
kommuniseres tydelig ut til befolkningen via relevante kommunikasjonskanaler. 
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