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abortnemnder
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Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde
27. august 2015

1. Sammendrag og anbefaling

Helsetilsynet i Finnmark konkluderte i brev datert 5.6.2015 om brudd på
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenestelovens § 2-2.

Saken dreide seg om en kvinne som ikke fikk utført senabort ved et av fylkets sykehus,
og som unødvendig måtte sendes til det andre sykehuset.

Prosedyren for senabort er nå korrigert, slik at usikkerheten som hersket da hendelsen
inntraff, ikke lenger eksisterer. Begge klinikkene som utfører abort (Kirkenes og
Hammerfest) har bekreftet at de er organisert slik at abort-nemnd kan settes 365 dager i
året.

2. Bakgrunn

En pasient fikk utført abort ved ett av sykehusene i finnmark (heretter sykehus A) innen
12. svangerskapsuke. Etter tre mnd oppdaget hun at hun fortsatt var gravid, mao var
aborten ikke komplett utført. Hun søkte da om senabort ved samme sykehus. Hun ble da
vurdert til å være over 19 uker gravid, men under 22 uker (lovens øvre grense for
senabort). Abortnemnd ble satt og senabort ble innvilget.
Prosedyren for senabort ved det sykehuset var da beskrevet slik at den omhandlet abort
mellom uke 13 og 19. Manglende prosedyreomtale av abort etter uke 19 ble vurdert av
vakthavende vikarlege som om senabort etter uke 19 ikke skulle utføres der. Det andre
sykehuset (heretter sykehus B) ble da kontaktet, og vakthavende der sa seg villig til å ta i
mot pasienten for senabort der.
Da pasienten ankom sykehus B manglet pasientinformasjon. Det ble gjort
terminbestemmelse som avvek fra den som ble gjort på sykehus A, slik at man på
sykehus B var usikker på lovligheten av å gjøre senabort. Pasienten reiste da tilbake til
sykehus A og fikk fullført sin senabort der.

Tiltak: Prosedyren for senabort er nå korrigert, slik at usikkerheten som hersket da
hendelsen inntraff, ikke lenger eksisterer. Begge klinikkene som utfører abort (Kirkenes
og Hammerfest) har bekreftet at de er organisert slik at abort-nemnd kan settes 365
dager i året.
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3. Saksvurdering/analyse

To problemstillinger er formelt belyst i klagen:
1. Om prosedyren om senabort ved sykehus A, som kunne tolkes som kun gjaldt
opp til 19 uker. Denne er nå korrigert.
2. Om organisering av abort-nemnd ved begge sykehus, hele året gjennom. Dette er
ivaretatt på begge klinikker.

4. Risikovurdering

Begge de innklagde forhold er nå korrigert og forholdene skal således være lagt til rette
for at dette ikke skal kunne skje igjen.

5. Med Medbestemmelse

Tilsyn - rutiner og samarbeid mellom klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes i
abortsaker og rutiner for oppnevning av abortnemnder er lagt for tillitsvalgte og
vernetjenesten i informasjons og drøftingsmøte 17. august 2016.
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