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. Høringsuttalelse - forslag til endringer i strukturen på
abortnemndene.

Det vises  til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 13. juni 2007 om forslag til
endringer i strukturen på abortnemndene.

Menneskeverd har ingen innvendinger i forhold til de endringer departementet foreslår.

Når man nå endrer strukturen på nemndsystemet bør også regelverket  generelt for
abortnemnder  gjennomgås,  spesielt med tanke på kvalitetssikringen av saker som behandles.
Helsetilsynets  oppsummeringsrapport fra tilsynet 12004 avdekker i tillegg til manglende
kontinuitet  og stabilitet i nemndene også mangelfull begrunnelse for vedtak og
dårlige melderutiner.  Færre nemnder vil kumle redusere at de skjønnsmessige vurderingene
gjøres ulikt. Likevel vil det være rom for tolking av loven, noe fagpersoner uttrykker er
vanskelig.  Derfor mener Mennskeverd det trengs  en presisering av abortloven. Det er synd
dette ikke  er med i høringsforlaget til departementet, da dette har vært en viktig del av
debatten rundt forslaget.

Nye tall viser at utviklingen går i retning av at flere søker om sen abort og at nemndene
innvilger flere aborter svært sent i graviditeten. Statistikken for 2005 (tallene for 2006 er ikke
endelige) viser at antall nemndbehandlede aborter har økt de siste årene i tillegg til at flere tar
sen abort på grunn av sykdom og misdannelser. Av de 723 begjæringene i 2005 ble således
totalt 593 (82 %) innvilget og gjennomført. Av de 723 begjæringene om svangerskapsavbrudd
hadde 245 (3 3,9 %) påvist misdannelse(r) hos foster/alvorlig sykdom hos kvinnen. Så mange
som 275 (38 %) av de utførte senabortene hadde en varighet mer enn eller lik 18 uker.

I loven om selvbestemt abort  står det: "Etter utgangen av 18. uke kan ikke abort innvilges
med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er
levedyktig,  kan tillatelse til abort ikke gis."
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Statistikken viser at det i 2005 ble utført 9 senaborter over uke 24, også dette er en klar
økning. Vi er bekymret for at for at lovverket i dag tøyes, spesielt i forhold til abortlovens §2
om ulike indikasjoner for abort og hvor sent det kan bli innvilget. Det er et paradoks at man
tillater å avbryte liv i uke 23- 24, når vi samtidig ved våre sykehus satser på å redde for tidlig
fødte barn i uke 23 - 24. Vi håper og regner med at de ansvarlige myndigheter er interessert i
å sikre at intensjonen med loven følges og at dette også inngår i Tilsynets vurderinger.

Vi ser det også som en klar fordel om den nye nemndas avgjørelser ble offentliggjort, slik at
samfunnet hadde muligheter til å gå dennes praksis nærmere etter i sømmene. Dette må
selvsagt gjøres med de nødvendige foranstaltninger for personvern.

Med vennlig hilsen

Liv Kjejsti  Skjegge d
generalsekretær
Menneskeverd
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