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Høringssvar: Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Norsk sykepleierforbund ( NSF) i samråd med relevante faggrupper, og rådet for sykepleieetikk støtter forslaget om å 
fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort. NSF er også svært fornøyde med at departementet foreslår en 
presisering av fastleger med felleslister.

NSF mener det er nødvendig å tydeliggjøre dagens regelverk slik at det ikke er mulig for fastleger å reservere seg mot å 
sette inn spiral, foreskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning. Det må være tydelig hvilket ansvar kommunene 
har for å sikre at fastleger ikke reserverer seg i strid med regelverket.

I det videre arbeid med å tilby alle kvinner i reproduktiv alder likeverdige helsetjenester er det en del momenter som må 
på plass.

NSF ser behovet av å styrke lavterskeltilbudet for alle kvinner i fertil alder. Et tilbud hvor jordmødre, helsesøstre •
og allmennleger har en sentral rolle. 

NSF etterlyser også en større oppmerksomhet på abortforebyggende tiltak.•

NSF mener en utvidelse av jordmødres og helsesøstres rekvireringsrett på hormonell prevensjon til å gjelde alle •
kvinner i reproduktiv alder vil være et viktig og nødvendig abortforebyggende tiltak. 

NSF er opptatt av at kvinner skal ha et tilgjengelig lavterskel tilbud i reproduktiv alder uansett hvor i landet de bor. NSF 
ser at høringsnotatet ensidig fokuserer på at bare legetjenesten har som oppgave å informere og veilede i 
abortspørsmål. 
En styrking av kommunenes jordmor og helsesøstertilbud vil gi de gravide som ønsker svangerskapsavbrudd eller er 
usikker på sitt valg, en mulighet til å komme til profesjonell veiledning.

Det må rettes en større oppmerksomhet på abortforebyggende tiltak. En styrking av skolehelsetjenesten, helsestasjon 
for ungdom og studenthelsetjenesten blir viktig.
En må tilby kompetansehevingskurs for jordmødre, helsesøstre og allmennleger for å sette inn LARC- langtidsvirkende 
prevensjon, inkludert spiral.

NSF støtter departementets forslag om en presisering i fastlegeforskriften om adgangen for fastleger med felleslister til 
å fordele arbeidsoppgaver mellom seg, for å dekke opp for ubesatte stillinger eller avtalehjemler, ferie- eller annet 
fravær eller av hensyn til kvaliteten på helsehjelpen. 
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I § 16 første ledd er det tilføyd en viktig presisering av at fastlegen skal drive sin virksomhet i samsvar med krav fastsatt 
i lov og forskrifter. Det vil blant annet si at fastlegen ikke kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot oppgaver som 
omfattes av listeansvaret, for eksempel mot å sette inn spiral, forskrive prevensjon eller henvise til assistert befruktning. 
Det blir viktig at kommunene følger opp at ikke fastleger misligholder fastlegeavtalen.

NSF mener det er positivt at Regjeringen ønsker å opprette et "grønt nummer» for kvinner som ønsker råd og 
veiledning om abort, og vi er opptatt av at denne tjenesten er bemannet med kvalifisert personell. Departementet 
foreslår å styrke informasjons- og veiledningstilbudet for å supplere tilbudet som skal gis fra fastleger. Det må 
utarbeides brosjyre og informasjonsmateriell på ulike språk, og en må forsikre seg om at en når ut til de som ikke er like 
godt kjent med hvordan det norske helsevesen fungerer. 

Tilbudet til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus bør kvalitetssikres og styrkes. Her er det også 
viktig at det blir bemannet med kvalifisert personell som kan ivareta kvinnen på en god måte.

Sykehuset skal sørge for at kvinnen får informasjon og veiledning etter abortloven med forskrifter. Videre skal sykehuset 
behandle kravet om abort, og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig. 
Her må det etableres kontrollrutiner slik at enhver kvinners rettigheter blir ivaretatt.

Det må sikres lett tilgjengelig informasjon for alle kvinner som er i en sårbar livssituasjon, slik at retten til likeverdige 
helsetjenester blir ivaretatt. Kvinnen skal bli møtt med respekt, og få den informasjon og veiledning hun har krav på 
uansett hvor hun bor i landet. Helsepersonell skal yte profesjonell veiledning.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                         Kari E Bugge 
Forbundsleder                         Fagsjef
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