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Muntlig innspill til Dokument 8:119 S (2021–2022)  
Sex og samfunn takker for muligheten til å gi innspill til representantforslag 119 S 
(2021–2022) fra stortingsrepresentantene Sofie Høgestøl, Ingvild Wetrhus Thorsvik 
og Guri Melby. 
 

Vi ønsker først å gjenta hovedpunktene i vårt skriftlige innspill: 
Sex og samfunn støtter forslagene fra Venstres representanter, og vil presisere: 

• Vi ønsker å utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 22 

• Vi mener det er den gravide som er best i stand til å ta beslutninger angående 
eget liv 

• Vi mener nemndsystemet bør avskaffes 

• Vi mener gravides rett til å bestemme over egen kropp også må gjelde i tilfeller 
ved fosterantallsreduksjon 
 

I vårt muntlige innspill vil vi adressere: 

• Helhetlig helsetilbud til kvinner 

• Regjeringens abortutvalg 
 

Helthetlig helsetilbud til kvinner 
Helsetilbudet til kvinner i dag er for dårlig og tilbudet er udemokratisk. Sex og samfunn 
mener det er behov for et generelt løft når det gjelder kvinnehelse i det norske 
helsevesenet. Vi mener et løft er essensielt dersom vi skal kunne møte utfordringene 
kvinnehelse står overfor. Et godt helsetilbud til kvinner vil være både forebyggende og 
helsefremmende, også i spørsmål rundt svangerskap og abort. Et kvinnehelseteam 
kan også fylle behovet for støtte, veiledning og oppfølging, slik representantene 
etterlyser.  

Et kvinnehelseteam kan blant annet ha følgende ansvarsområder: 

• gynekologisk undersøkelse 

• sexologiske spørsmål/dysfunksjoner 

• parsamtaler 

• prevensjon 

• graviditet og svangerskap 

• abort 

• barsel 

• oppfølging etter spontanabort og provosert abort 

Sex og samfunn er opptatt av at alle kvinner må få et helhetlig helsetilbud, uavhengig 
av hvor de bor, og vi foreslår å etablere kommunale kvinnehelseteam. Det er et stort 
behov for tilgjengelige tjenester særlig innen seksuell og reproduktiv helse. 
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Regjeringens abortutvalg 
I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på 
abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til 
dagens abortnemnder.»  

Vi vil oppfordre regjeringen og utvalget til også å se på forebyggende innsats: 
Hvordan kan vi jobbe for å unngå uplanlagte svangerskap og aborter?  

Vi mener det er viktig å adressere føde- og barseltilbudet og videre også 

støtteordningene tilgjengelig for de som velger å få barn. Vi oppfordrer derfor også 

abortutvalget til å se på hvordan vi kan sikre kvinner og familier bedre rammer og 

vilkår enn i dag. 

Til slutt mener vi at den aller beste måten å forebygge abort på er å forebygge 
uplanlagte svangerskap, og den mest effektive måten å forebygge uplanlagte 
svangerskap er å øke tilgangen til prevensjon. Sex og samfunn mener at all 
prevensjon til alle kjønn må være gratis. Ser vi befolkningen under ett er det i dag kun 
kondom som er gratis, og vi mener dette verken er rettferdig eller fornuftig i et 
forebyggende perspektiv.  


