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 Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo YTTRANDE 

Motion - Information och uppföljning vid 
upprepade aborter 

Inledning 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Samuel Godrén, 

Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige besluta 

 

att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en spiral, eller erbjuds det 

preventivmedel som för övrigt passar bäst under 5 år, utan kostnad.  

 

att den skriftliga informationen till kvinnan som ska genomgå en abort även ska 

innehålla information om vem man kan kontakta om man vill adoptera bort 

barnet, eller vill veta mer om adoption. 

Beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 

som framför följande. 

 

Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från 

verksamhetschefen på Kvinnokliniken Värnamo sjukhus och medicinsk 

programgrupp kvinnosjukvård och kvinnohälsa. Utskottet har också fått 

information från den folkhälsoplanerare som varit med och arbetat fram 

”Handlingsplan för sexuell hälsa – med inriktning på ungdomar och unga vuxna”, 

samt den uppföljning av planen som nu görs. 

 

Sedan 1975 gäller Abortlag (SFS 1975:595) i Sverige. Den innebär att en kvinna 

själv har rätt att ta beslut om att avbryta sin graviditet fram till och med 18:e 

graviditetsveckan. Därefter krävs tillstånd av Socialstyrelsen samt att det finns 

särskilda skäl.  

 

 

Antalet aborter är lågt i vårt län, jämfört med riket och det är endast ett fåtal 

upprepade aborter. En lokal uppföljning i varje sjukvårdsområde görs också sedan 

några år tillbaka.  

 



 

YTTRANDE 2(2) 

2012-02-14      

 
 

 

Alla kvinnor som överväger en abort får en tid för ett besök på kvinnoklinikernas 

mottagningar. De får där träffa en läkare, barnmorska och vid behov även en 

kurator för samtal. Alla kvinnoklinikerna i länet delar ut Folkhälsoinstitutets 

skriftliga information om abort, till patienten.  

Det finns många olika anledningar till att en kvinna väljer att göra en abort. Att 

fatta ett sådant beslut är inte lätt för någon. Om kvinnan känner minsta tvekan kan 

kuratorn hjälpa till med stödsamtal, råd, samt med en eventuell kontakt med t.ex. 

socialtjänsten. 

  

Preventivmedelsrådgivning ges redan vid den första kontakten och i de flesta fall 

kommer patienten fram till ett för henne fungerande preventivmedel. Vid 

utförandet av aborten följs beslutet om preventivmedel upp. Liksom vid det 

uppföljande besöket som alla erbjuds en tid efter den genomförda aborten.   

Subvention av preventivmedel erbjuds alla kvinnor upptill 20 års ålder, enligt 

landstingets beslut.  

 

Sedan mycket lång tid tillbaka förekommer det inte längre någon adoption av 

nyfödda barn i Sverige. Om någon skulle efterfråga information om adoption 

lämnas sådan av en kurator. 

 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen.  

  

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET VÄRNAMO 

 

 

 

Britt Johansson 

Ordförande 

Lena Lindgren 

Utskottssekreterare 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo 

sjukhus 

§ 11 Motion – Information och uppföljning vid upprepade 

aborter (LK11-0382) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna landstings-

fullmäktige besluta  

- att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en 

spiral eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt 

passar bäst under 5 år, utan kostnad, 

- att den skriftliga informationen till kvinnan som ska 

genomgå en abort även ska innehålla information om vem 

man kan kontakta om man vill adoptera bort barnet, eller 

vill veta mer om adoption. 

Motionen anmäldes för planeringsgruppen vid 

sammanträdet 2011-08-24 och för utskottet 2011-09-08. 

Efter en diskussion kom utskottet fram till att 

verksamhetschefen för kvinnokliniken ska bjudas in till ett 

utskottssammanträde. 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28 fördes 

en diskussion om avsnittet om oönskade graviditeter i 

”Uppföljning år 2010, Handlingsplan för sexuell hälsa – 

med inriktning på ungdomar och unga vuxna”.  

Vid utskottets sammanträde 2011-10-18 medverkade  

verksamhetschefen för kvinnokliniken med information. 

Därefter diskuterade utskottet motionens vidare beredning. 

De kom fram till att den utredare som arbetat med 

landstingets handlingsplan för sexuell hälsa, ska bjudas in 

till ett sammanträde.  

Efter en diskussion vid planeringsgruppens sammanträde 

2011-11-09 enades gruppen om att motionen också ska 

lämnas till Medicinsk programgrupp, kvinnohälsa och 

kvinnosjukvård för att få svar på följande frågeställningar: 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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1) Deras syn på de två att-satserna. 

2) Hur fungerar det idag i de tre sjukvårdsområdena? 

3) Finns det planer på förändringar? 

4 a) Vad erbjuds kvinnan för preventivmedel? 

4 b) När görs det? 

5) Vad gäller för adoption, nationella/lokala regler? 

6) En förklaring av abortstatistiken 2010, i bilaga 

 – skillnaden mellan de olika sjukvårdsområdena i 

förhållande till befolkningsmängden. 

Svaret på frågorna från Medicinsk programgrupp, 

kvinnohälsa och kvinnosjukvård, samt den skriftliga 

information som lämnas till patienter som ska genomgå en 

abort, bifogades kallelsen till utskottssammanträdet 2011-

11-29. 

Vid utskottssammanträdet 2011-12-20 medverkade den 

utredare som arbetat med landstingets ”Handlingsplan för 

sexuell hälsa – med inriktning på ungdomar och unga 

vuxna”. 

Ledamöterna sammanfattade informationen som lämnats 

vid sammanträdena. Därefter enades de om att de har fått 

den information som krävs för att avge ett yttrande. 

Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande där motionen ska avslås. 

Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2012-02-01. 

Föreliggande  förslag till yttrande godkändes.  

Förslaget bifogades kallelsen till dagens utskotts-

sammanträde.   
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UTDRAG 
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Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande. 

Beslut 

Sven-Evert Gunnarsson yrkar bifall till motionen och 

samtliga övriga ledamöter yrkar avslag på motionen. 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att utskottet avslår motionen. 

Sven-Evert Gunnarsson reserverar sig för eget yrkande. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Britt Johansson Per-Olof Bladh  

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

Lena Lindgren 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 
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Tid: 2012-03-20, kl 09:00-12:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 39 

Dnr 

LK11- 

0382 

Motion – Information och uppföljning vid 
upprepade aborter 
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår 

Samuel Grodén, Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att den som genomgått en abort erbjuds att sätta in en spiral, 

eller erbjuds det preventivmedel som för övrigt passar bäst 

under 5 år, utan kostnad.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att motionen avslås.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


