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Legens plikter og rutiner ved begjæring om svangerskapsavbrudd 

 
Kongen i statsråd vedtok den 5. desember 2014 endringer i abortforskriften og 
fastlegeforskriften og fjernet henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer abort 
(forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd og 
forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene).  
 
Fra 1. januar 2015 skal legen ikke lenger undertegne skjemaet Begjæring om 
svangerskapsavbrudd. 
 
 
Nytt begjæringsskjema 

Det tidligere skjemaet med flere selvkopierende ark er erstattet av et nytt en-sides 
skjema (Begjæring om svangerskapsavbrudd IS-1142) som kan lastes ned fra 
Helsedirektoratets nettside og Helsenorge.no. Skjemaet kan lastes ned både av 
kvinnen selv og av helsepersonell.  
 
 
Kvinnen kan velge hvem hun vil fremsette begjæringen om abort overfor 
Det fremgår av abortloven § 5 at begjæring om abort skal fremsettes overfor en lege.              
I abortforskriften § 1 er dette nærmere presisert: Begjæring om svangerskapsavbrudd 
kan fremsettes overfor lege, sykehus eller institusjon som er godkjent for å utføre 
svangerskapsavbrudd.  
 
 
Legens informasjonsplikt 

Den lege som kvinnen fremsetter begjæringen om abort overfor, skal gi opplysninger 
om inngrepets art og medisinske virkning, jf. abortloven § 5 annet ledd, jf. abort-
forskriften § 2 første ledd. Kvinnens underskrift på begjæringsskjemaet er en 
bekreftelse på at denne typen informasjon er blitt gitt. Den er også en bekreftelse på at 
hun har blitt spurt om hun ønsker informasjon og veiledning om den bistand samfunnet 
kan tilby henne dersom svangerskapet fører til alvorlige vansker for henne, jf. 
abortloven § 5 annet ledd, jf. § 2 første ledd, jf. abortforskriften § 2 annet ledd.  
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Begjæring om abort før utgangen av 12. svangerskapsuke (11 uker + 6 dager) 

Legen skal foreta en vurdering av svangerskapets varighet. Finner legen at inngrepet 
kan utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, skal legen straks sende kvinnens 
begjæring om svangerskapsavbrudd til den sykehusavdeling eller annen institusjon 
hvor inngrepet skal utføres. Legen skal også utføre nødvendige kliniske undersøkelser 
av kvinnen, sette opp en skriftlig sammenfatning av kliniske funn og andre relevante 
medisinske opplysninger og sende sammenfatningen til sykehuset eller institusjonen 
sammen med kvinnens begjæring, jf. abortforskriften § 4 første ledd. 
 
Dersom kvinnen foretrekker det, kan begjæringen og den skriftlige sammenfatningen 
sendes med kvinnen, som selv bestiller time. 
 
Kvinnen kan også velge å ta direkte kontakt med et sykehus. Sykehuset må da sørge 
for at en av dets leger oppfyller informasjonsplikten og bistår kvinnen ved utfyllingen av 
begjæringsskjemaet. 
 
 
Begjæring om abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke 
Når inngrepet ikke kan utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, plikter legen i 
tillegg å utforme en skriftlig redegjørelse for kvinnens grunner til avbrytelse, dersom 
dette ikke er gjort av kvinnen selv, jf. abortforskriften § 1 fjerde ledd. Redegjørelsen 
skal utformes i samråd med kvinnen og skal også omfatte de observasjoner legen har 
gjort om kvinnens helsetilstand og livssituasjon. Redegjørelsen sendes sykehuset 
sammen med kvinnens begjæring om abort.  
 
 
Legen skal ikke gi uttrykk for personlige vurderinger 

Det følger av ovennevnte bestemmelser at det er opp til kvinnen å velge hvem hun 
ønsker å fremme begjæring om abort overfor. Dersom kvinnen fremmer begjæring 
overfor fastlegen, skal denne ivareta de plikter som følger av dette. I denne prosessen 
skal fastlegen ikke gi uttrykk for personlige vurderinger, men være en profesjonell 
veileder.  
 
Fastlegen skal motta epikrise fra sykehuset etter at abortinngrepet er utført (så fremt 
kvinnen ikke motsetter seg det), og skal ved behov bidra med oppfølging av kvinnen, 
som ved enhver annen form for medisinske inngrep.  
 
Fastlegen skal også tilby kvinnen prevensjonsveiledning dersom hun har behov for 
det, jf. omtale i Kongelig resolusjon datert 5. desember 2014, saksnr. 20144750. 
 
 
Lagring av begjæringsskjema undertegnet av kvinnen 
Ved begjæring om abort før utgangen av 12. svangerskapsuke skal det undertegnete 
skjemaet om begjæring av svangerskapsavbrudd skannes og lagres i kvinnens 
pasientjournal.  
 
Ved begjæring om abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke skal det undertegnete 
skjemaet lagres sammen med nemndsprotokollen.  
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Helsedirektoratet ber om at mottakere av dette brevet videresender det til relevante 
underliggende instanser og institusjoner. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
divisjonsdirektør 

Torunn Janbu 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
 
 
 
 
Kopi:  
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Statens helsetilsyn 
KS 
Sentral abortklagenemnd 
Landets primærnemnder 
HELFO/800Helse 
Amathea 
Sex og samfunn 
 
 
 
 
Vedlegg: Begjæring om svangerskapsavbrudd IS-1142 
 



Begjæring om svangerskapsavbrudd
Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd
med endring i lov av 16. juni 1978 nr. 66.

Til avdeling / nemnd

Navn

Adresse

Født

Telefon

Jeg begjærer å få utført svangerskapsavbrudd. Jeg er orientert om inngrepets art og medisinske virkninger, 
og har blitt spurt om jeg ønsker informasjon og veiledning om hvilken bistand samfunnet kan gi meg dersom mitt 
svangerskap fører til alvorlige vansker (jf. abortloven §§ 2 og 5).

Kopi til kvinnen/eventuelt vergen hvis ønsket
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Lunden 25, Postboks 243 Alnabru, 0614 Oslo • Tlf. 22 72 66 00

Sted, dato Underskrift

UnderskriftSted, dato

Telefon

Adresse

Følgende utfylles bare dersom forhold som omtalt i abortloven § 4 foreligger:
UNDERTEGNEDE SOM ER VERGE FOR ovennevnte søker, er kjent med den foreliggende begjæringen om
svangerskapsavbrudd og har mottatt informasjon om inngrepets art og medisinske virkning (jf. abortloven § 5).


