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Høringsvar vedrørende forslag til endringer i strukturen på abortnemndene

Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil takke for mottatt høring og muligheten til å komme med innspill.

I høringsnotatet legges det fram forslag til endring i abortforskriften slik at det kun stilles krav om

primærnemnd ved de sykehus som utfører nemndbehandlede svangerskapsavbrudd. Departementet tar

også opp spørsmål om strukturen på klagenemndene bør endres og ber spesielt om synspunkter på dette.

NSF har med interesse lest departementets grundige høringsnotat og er enig i at kvinnene bør ha lett tilgang

til primærnemnd og til sykehuset der abortinngrepet skal gjennomføres. Det er likevel viktigere at kvinnen

møter lik praksis i primærnemndene slik at skjønnsmessige vurderinger utøves likt og rettferdig for alle. I

følge Helsetilsynets rapport 1/2005 fra tilsyn med abortnemndene, var nettopp ulik praksis noe som ble

påpekt.  I tillegg påpekes også utilstrekkelige dokumentasjonsrutiner vedrørende begrunnelse for nemndenes

vedtak. Etterprøvbarhet er et viktig prinsipp i forhold til vedtak som fattes og videre i en eventuell

ankebehandlingsprosess. NSF slutter seg derfor til vurderingen om at færre primærnemnder tilknyttet en eller

to institusjoner i hvert regionale foretak vil ivareta tilgjengeligheten på en god måte, samtidig som kvinnene

sikres lik praksis.

Når det gjelder struktur på klagenemnd, mener NSF at prinsippet om likebehandling og rettsikkerhet må være

overordnet.  Dette ivaretas etter vår mening best gjennom å etablere en sentral klagenemnd.  NSF mener det

fortsatt må tilrettelegges for at de kvinnene som ønsker det møter i klagenemnda under behandlingen av sin

sak.

Korrekt sammensetning av nemndene, både med hensyn til kjønnsfordeling og krav om juridisk kompetanse,

e gså en forutsetning for å sikre forsvarlig og rettferdig behandling.
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