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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I STRUKTUREN PÅ ABORTNEMNDENE 
 
Vi stiller oss i utgangspunktet tvilende til behovet for endringer i dagens struktur.  
Bakgrunnen for forslagene synes å være målsettingen om mer enhetlig vurdering og 
saksbehandling ved begjæring om svangerskapsavbrudd. Mye av dokumentasjonen som dette 
grunner seg på ligger imidlertid flere år tilbake. I mellomliggende periode har det blant annet 
vært gjennomført årlige abortnemndkonferanser som trolig har hatt en positiv virkning med 
hensyn til økt oppmerksomhet, kunnskap og mer enhetlig vurdering av søknader i henhold til 
gjeldende lov og forskrifter.  
 
Vi er særlig kritiske til forslaget om å etablere en sentral klagenemnd i det vi mener ulempene 
vil være langt større enn de antatte fordeler. Blant annet vil nødvendigheten for enkelte av en 
lang og omstendelig reise være en negativ faktor i denne kritiske perioden. Enkelte ganger vil 
dette også medføre en forsinkelse i en periode da hver dag er avgjørende for avgjørelsen og 
derved være i søkerens disfavør. En klagesak er alltid en ”øyeblikkelig-hjelp-situasjon”, dvs 
at beredskapen må være kontinuerlig høy og være fungerende for eksempel i jul-, nyttår- og 
påskehelger. Dette er utfordrende nok i dag, vanskeligere ved sentralisering. Konsekvensene 
vil altså i noen tilfeller være i direkte motstrid til intensjonen om mer lik behandling av 
begjæringer. En sentral instans vil dessuten fjerne søkeren - i enda større grad enn ved 
nåværende ordning - fra hjemmemiljø, lokal støtte og aktuelle komparentkilder. 
 
Den i notatet nevnte analogi til Steriliseringsrådets funksjon har liten mening. Abort-
klagesaker er som nevnt alltid hastesaker i motsetning til en klage på et steriliseringsvedtak. 
 
Vi mener derfor at dagens ordninger bør opprettholdes og videreføres samt at det fortsatt bør 
være fokus på de aktuelle problemstillinger ved de årlige abortnemndkonferansene.  
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