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Kuratorskontakt i abortverksamheten
Gäller för: Hälso- och sjukvårdsnämnd

PM angående kuratorskontakter i abortverksamhet
Kvinnan/paret har enligt abortlagen rätt till och skall erbjudas stöd - krissamtal
före och efter abortingreppet. En önska att inte ha denna kuratorskontakt måste
givetvis respekteras.
Kuratorssamtal utformas som ett stöd för kvinnan och i vissa lägen även för
partnern i en krissituation. Hos kuratorn måste kvinnan i lugn och ro få tillfälle att
tala om sin situation och de omständigheter som leder fram till hennes tankar på
abort. Av detta följer att god tid måste avsättas för samtalet/samtalen. Den
ambivalenta kvinnan kan ha en stark önskan att föda och fostra barn. Inför frågan
om eventuell abort befinner hon sig i akut kristillstånd. Kuratorns uppgift är att
hjälpa henne att utifrån den aktuella livssituationen, komma fram till sitt beslut.
Kvinnor/par, där fosterskada konstaterats, bör tidigt i utredningsprocessen
erbjudas kuratorskontakt. Om kvinnan önskar och behov föreligger, bör
samtalskontakten kunna fortsätta efter aborten. Ett optimalt omhändertagande av
kvinnan innebär också professionellt stöd vid eventuella psykiska reaktioner efter
genomförd abort.
Då abortsökanden är minderårig
Om kvinnan är under 18 år bör hon uppmanas att själv berätta om graviditeten
för vårdnadshavaren, om inte detta är möjligt, för annan vuxen närstående
person. Om den unga kvinnan motsätter sig att vårdnadshavaren kontaktas, måste
vårdpersonal utifrån föräldrabalkens bestämmelser om vårdnadshavarens
allmänna omvårdnadsansvar bedöma, med hänsyn till kvinnans ålder och
mognad, om det är lämpligt att ändå informera denna. (SOFS 2009:15 samt SoS
Meddelandeblad juli 2004)
Senaborter, graviditetsvecka 19 - 22
Efter utgången av 18:e graviditetsveckan får abort endast ske om Socialstyrelsen
lämnar tillstånd därtill. Tillstånd får lämnas endast om det föreligger synnerliga
skäl till abort och fostret inte bedöms livsdugligt utanför kvinnans kropp.
Kuratorsutredning/psykosocial utredning
Om psykosociala skäl utgör grunden för abortansökan, bör utredningen vara
utförlig och belysa orsakerna till att kvinnan söker sent i graviditeten. Beskriv
familjesituationen, den psykosociala situationen och övriga omständigheter, som
har betydelse för bedömningen av om synnerliga skäl föreligger. Utredningen kan
kompletteras med en skriftlig redogörelse från kvinnan själv.
Om det är medicinska skäl till aborten görs en psykosocial utredning som är
mindre omfattande än vad som beskrivits ovan. Kuratorn ombesörjer att
abortansökan, medicinsk utredning samt psykosocial utredning överlämnas till
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Rättsliga Rådet, Socialstyrelsen för prövning. Abortärenden måste inkomma
senast torsdag e m kl 14.00 för att kunna behandlas påföljande fredag. Rättsliga
Rådet har sammanträde varje fredag. Helgdagar, se socialstyrelsens hemsida för
information om ändrade tider för Rättsliga rådet sammanträder. Får kvinnan
avslag på sin ansökan om abort kan hon, om tiden så medger, och om hon anser
att det tillkommit ny information, göra ny ansökan. Denna ansökan behandlas då
följande vecka.
Kvinnan erbjuds kuratorskontakt efter abort samt om abortansökan ej beviljats
och hon får fullfölja graviditeten.
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