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Høringsuttalelse om endringer  i lov om  svangeskapsavbrudd og lov om
sterilisering

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 16.12.2005.

Sosial- og helsedirektoratets avdelinger for psykisk helse, spesialisthelsetjenester og
kommunale velferdstjenester har gjennomgått departementets høringsnotat og anser
de foreslåtte endringer som grundig vurdert og belyst i forhold til så vel etiske som
medisinske spørsmål.

Det er positivt at lovtekstene nå bringes i samsvar med kravene i biomedisin-
konvensjonen selv om de foreslåtte lovendringer primært er en presisering og
kodifisering av gjeldende rett. Ettersom de aktuelle inngrep etter både lov om
svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering er meget inngripende overfor svake
grupper uten søknadskompetanse er det vesentlig at formål og særskilte krav til
temaer for skjønnsutøvelse er tilstrekkelig presisert i lovs form.

Til de foreslåtte lovendringer fremheves den rettssikkerhetsmessige betydning av at
verge trekkes inn i de vurderinger som skal foretas,  jf lov om svangerskapsavbrudd
§ 9, forslag til nytt andre  ledd i.f.  Likeledes kommer vergens betydning til uttrykk i lov
om sterilisering §  5, forslag til ny tekst til andre ledd,  samt i § 9,  forslag til ny tekst i
første ledd.  I forbindelse med kastrering er det opprettet en særskilt klageadgang for
verge som et ytterligere rettssikkerhetstiltak i denne type saker.

Både abortloven og steriliseringsloven legger til grunn at hvis verge ikke er oppnevnt,
skal det oppnevnes hjelpeverge til å dekke vedkommendes behov for verge. Hvis
verge skal representere den tilsiktede rettsikkerhetsgaranti bør deres skikkethet til å
ivareta denne type funksjon vurderes i forhold til gjeldende praksis for oppnevning og
utførelse av vervet, herunder presisering av hva vervet omfatter.
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