Ansøgning om abort
- hvis du er efter 12. graviditetsuge eller
- hvis du er under 18 år
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Abort efter 12. graviditetsuge
I særlige tilfælde kan kvinder få tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge, som er
abortgrænsen efter Sundhedsloven.
Du kan få tilladelse til abort, hvis:
• det anses for nødvendigt af sociale grunde. Det betyder f.eks. hvis graviditeten,
fødslen eller omsorgen for barnet vil medføre en særlig alvorlig belastning.
Her tages hensyn til dig, til opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for
andre børn i familien
• barnet vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
• dit helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten
• graviditeten skyldes voldtægt eller anden strafbart forhold
• du på grund af svag begavelse ikke kan drage omsorg for et barn
• du på grund af ung alder eller umodenhed ikke kan sørge for et barn
Abort, hvis du er under 18 år
Hvis du er under 18 år, kan du få tilladelse til abort uden dine forældres
samtykke, hvis der er helt specielle grunde, der taler for det. Spørg hos din læge,
det lokale sygehus eller samrådssekretariatet.
Hvad skal du gøre?
Hvis du overvejer at søge om tilladelse til abort, skal du henvende dig til din
læge, som henviser dig til en scanning på sygehuset eller hos en privatpraktiserende gynækolog. Resultatet af en scanning skal bruges til - så præcist som
muligt - at fastslå, hvor langt du er henne i graviditeten. Graviditetens længde
kan være afgørende for, om samrådet kan give tilladelse til abort.
Når du har været til scanning, sender sygehuset din ansøgning om abort til samrådssekretariatet. Sekretariatet indkalder dig til en samtale med en juridisk sagsbehandler og eventuelt til en samtale med en psykiater. I samtalen får du mulighed for at fortælle om din situation. Du skal regne med, at samtalen varer ca. en
time.
Hvor foregår samtalen?
Samtalen med sagsbehandleren foregår i Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle, hos
dig privat eller på det lokale sygehus. En eventuel samtale med en psykiater foregår oftest på sygehuset i Vejle eller på Odense Universitetshospital.
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Hvornår træffes afgørelsen?
Efter samtalen bliver din ansøgning om abort behandlet i abortsamrådet i Region Syddanmark, som holder møde efter behov. Normalt kan du forvente, at din
ansøgning behandles inden for en uge. Du får typisk svar umiddelbart efter, at
afgørelsen er truffet.
Hvad sker der efter afgørelsen?
Hvis du får tilladelse til abort, kontakter sygehusets gynækologiske afdeling dig
for at aftale tid.
Afslag
Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du anke afslaget til Abortankenævnet i
Sundhedsstyrelsen. Sagen afgøres i løbet af få dage. Du kan anke direkte til
Abortankenævnet eller via samrådssekretariatet, der også sørger for at sende
dine papirer videre til Abortankenævnet.
Hvad er abortsamrådet?
Sundhedsstyrelsen har oprettet et abortsamråd i hver af de fem regioner og dermed også et i Region Syddanmark. Abortsamrådet skal afgøre ansøgninger om
abort efter 12. uge og ansøgninger om abort uden forældresamtykke for unge
under 18 år. Samrådet har tre medlemmer samt en række suppleanter. De tre
medlemmer er: en læge med gynækologisk speciale, en læge med speciale i socialmedicin eller psykiatri samt en regional medarbejder med juridisk uddannelse.
Abortankenævnet under Sundhedsstyrelsen består også af tre personer med
samme faglige baggrunde som de regionale samråd. Se evt. www.sst.dk.
Kontaktoplysninger:
Samrådssekretariatet
Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf.: 2134 2885

Abortankenævnet
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf.: 7222 7400
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Region Syddanmark
Internt ledelsessekretariat
Damhaven 12 . 7100 Vejle
abortsamraadet@rsyd.dk
www.rsyd.dk
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