
 
  

 
 
 

  

Vejledning til ansøgere i abortsager 
 
Hvis du søger abort efter 12. graviditetsuge,  
eller du er under 18 år og søger om abort uden dine forældres samtykke 

   

   

 



 
I denne folder kan du få information om 
sagsbehandlingen og dine rettigheder, når 
du har en sag, som bliver behandlet af 
Samrådet for abort, fosterreduktion og 
sterilisation i Region Syddanmark. 
 
Hvilke sager behandles af samrådet 
 
Er du gravid, og ønsker du abort efter 
12.svangerskabsuge, eller er du under 18 år 
og ønsker du abort uden dine forældres 
samtykke, er det samrådet, som skal tage 
stilling til, om du kan få tilladelse til abort.  
 
Hvem behandler sagen  
 
I Region Syddanmark betjenes samrådet af et 
centralt placeret sekretariat, som fysisk er 
placeret i Regionshuset i Vejle. Det er 
sekretariatets opgave at forberede sager til 
samrådets møder.  
 
Hvem træffer afgørelse i sagen  
 
Abortsamrådet træffer afgørelse i sagerne. 
Samrådet består af tre medlemmer. Et juridisk 
medlem, et gynækologisk medlem og et 
psykiatrisk medlem. Samrådsmedlemmerne 
skal være enige, hvis der skal gives tilladelse 
til abort. Hvis medlemmerne ikke er enige, 
gives afslag.  
 
Hvordan får du kontakt med os 
 
Du kan skrive til os på følgende adresser: 
 
Samrådet for abort, fosterreduktion og 
sterilisation. 
Samrådssekretariatet 
Region Syddanmark 
Damhaven 12 
7100 Vejle 
 
Mailadresse:sundhed@rsyd.dk 
 
Du kan også ringe til os på  
telefon 21 34 28 85 
 
 
 
 
 

 
Ansøgning  
 
Når du søger om tilladelse til abort ved 
samrådet, skal du udfylde og underskrive en 
særlig ansøgningsblanket hos din læge eller 
på sygehuset – blanket A. Sygehuset sørger 
for at sende blanketten til samrådssekretariatet 
sammen med din journal og dokumentation for 
undersøgelser, som er lavet i forbindelse med 
dit graviditetsforløb.  
 
Oplysning af din sag 
 
Sekretariatet indhenter ved behov de 
yderligere oplysninger, som er nødvendige for, 
at samrådet kan træffe afgørelse i sagen.  
 
Hvis du søger om abort, fordi der er 
konstateret misdannelser eller genfejl ved 
fostret, vil sagen som udgangspunkt blive 
behandlet på skriftligt grundlag. Det vil i de 
fleste sager være muligt for samrådet at træffe 
en afgørelse ud fra de oplysninger, som vi har 
modtaget fra sygehuset. 
 
Hvis der derimod søges om abort på grund af 
dine sociale og personlige forhold, vil 
sekretariatet indhente supplerende 
oplysninger. Normalt indhentes oplysningerne 
ved, at vi holder et møde med dig.  
 
Møder 
 
Sekretariatet kontakter dig telefonisk og aftaler 
tid og sted for et møde.  
 
Mødet holdes enten i Regionshuset i Vejle eller 
på din bopæl. Mødet kan efter aftale også 
holdes et andet sted, f.eks. på et af regionens 
sygehuse. 
 
Bisidder 
 
Du har som udgangspunkt ret til at have en 
bisidder med til mødet.  
 
Tolkning 
 
Hvis du ikke taler og forstår dansk, vil vi sørge 
for, at der er en tolk til stede under mødet.  
 
 
 



Speciallægeerklæringer  
 
I de situationer hvor der er særlige 
problematikker, kan sekretariatet eller 
samrådet beslutte, at der skal laves en 
psykiatrisk speciallægeundersøgelse, som 
belyser de særlige forhold.  
 
Der kan kun iværksættes en undersøgelse 
med dit samtykke.  
 
Samtalen med psykiateren foregår oftest på 
sygehuset i Odense eller Vejle.  
 
Undersøgelsen skal sikre, at dine forhold er 
fuldstændigt belyst, når samrådet træffer 
afgørelse. 
 
Sagsbehandlingstid  
 
Samrådet holder faste møder tre gange om 
ugen og kan holde ekstraordinære møder, hvis 
der er behov for det.  
 
Du vil derfor normalt få en afgørelse i løbet af 
få dage.  
 
Hvis der skal indhentes supplerende 
oplysninger eller laves en 
speciallægeundersøgelse, forlænges 
sagsbehandlingstiden. 
 
Hvordan får du svar 
 
Hvis du får tilladelse til abort, sender vi 
afgørelsen til sygehuset. Sygehusets 
gynækologiske afdeling vil herefter kontakte 
dig og give dig en tid til indgrebet.  
 
Hvis afgørelsen går dig imod, bliver du 
kontaktet af Abortsamrådets sekretariat, som 
vil vejlede dig om din mulighed for at klage 
over afgørelsen.  
 
Klage 
 
Hvis du ønsker at klage, sender vi din klage 
sammen med samrådets afgørelse og sagens 
øvrige oplysninger til Abortankenævnet. 
 
 
 
 
 

Abortankenævnet har følgende 
kontaktoplysninger: 
 
Abortankenævnet 
Styrelsen for Patientklager 
Olof Palmes Alle 18 H 
8200 Aarhus N 
Telefon 72 33 05 00 
 
Mail: stpk@stpk.dk  
 
Klagefrist  
 
Der er ingen klagefrister på samrådets 
afgørelser, men formålet med klagen kan 
forspildes, hvis du ikke klager over afgørelsen 
hurtigt eller med det samme.  
 
Støttende samtaler 
 
Du har ret til at få en støttesamtale før og efter 
du får en abort. Formålet med samtalen før 
indgrebet er at sikre, at du kan få støtte til at 
træffe den beslutning, der er rigtig for dig.  Den 
efterfølgende samtale giver dig mulighed for at 
tale om forløbet og eventuelle psykiske 
eftervirkninger af forløbet.  
 
Hvis du har brug for andre professionelle 
samtaler i forbindelse med indgrebet, kan du 
henvende dig til din læge. 
 
Når du har fået foretaget provokeret abort efter 
12. graviditetsuge, kan din læge henvise dig til 
psykologsamtaler med tilskud. 
 
Regionen yder i den situation et tilskud på  
60 % af det overenskomstmæssigt fastsatte 
honorar. Du skal selv dække resten af udgiften 
til psykologsamtalerne.   
 
Lægen kan normalt kun lave en henvisning til 
psykologsamtaler senest 6 måneder efter, at 
abortindgrebet er foretaget, hvis der skal gives 
tilskud til samtalerne. 
 
Der er også mulighed for at blive henvist til 
psykologsamtaler, inden indgrebet foretages, 
hvis der er søgt om tilladelse til abort ved 
samrådet.  
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Aktindsigt  
 
Du har som part ret til at få aktindsigt i din sag 
efter reglerne i forvaltningsloven.  
 
Behandling af personoplysninger 
 
Når vi behandler en abortsag efter reglerne i 
sundhedsloven, registrer vi de oplysninger om 
dine sociale og helbredsmæssige forhold, som 
er nødvendige for afgørelsen. Oplysningerne 
registreres bl.a. som følge af den almindelige 
journaliserings- og notatpligt, som gælder i 
afgørelsessager efter offentlighedsloven.  
 
Region Syddanmark har elektronisk 
sagsbehandling.  
 
Regionen er derfor også dataansvarlig for de 
oplysninger, der behandles om dig.  
Har du spørgsmål til behandlingen af dine 
personoplysninger, kan du kontakte regionens 
databeskyttelsesrådgivninger via følgende link: 
https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440 
 
Du har ret til indsigt i dine behandlede 
personoplysninger. 
 
Du kan desuden bede om berigtigelse, sletning 
eller begrænsning af behandlingen af dine 
personoplysninger, og du kan også gøre 
indsigelse mod behandling.  
 
Afslutningsvist har du også ret til at klage til 
Datatilsynet over databehandlingsspørgsmål.  
 
Du kan læse mere om de rettigheder du har 
efter reglerne om databeskyttelse på: 
 
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-
databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hvor længe gemmer vi oplysninger 
 
Dine oplysninger opbevares i 
overensstemmelse med reglerne i 
arkivlovgivningen.  
 
Vil du vide mere  
 
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  
 
Om abort: Hvis du er i tvivl og Sådan kommer 
du igennem - Sundhedsstyrelsen 
 
På hjemmesiden er der link til pjecerne: 
 
Hvis du er tvivl - om abort (sst.dk) 
 
Sådan kommer du igennem – om medicinsk og 
kirurgisk abort (sst.dk) 
 
Se Region Syddanmarks hjemmeside: 
 
Abort (regionsyddanmark.dk) 
 
Her kan du læse om samrådsbehandling af 
abortsager i Region Syddanmark.   
 
Se Styrelsen for Patientklagers hjemmeside:  
 
Abortankenævnet (stpk.dk) 
 
Her kan du få oplysning om Abortankenævnet. 
   

 
 

 

Region Syddanmark 
Damhaven 12, 7100 Vejle 
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