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Samra dsafgørelse 

 

Skema til brug for samrådsafgørelse i forbindelse med svangerskabsafbrydelse efter 12. 

svangerskabsuge - eller hvor samråd i øvrigt er nødvendigt 

 

 

GENERELLE OPLYSNINGER  
(punkt følger af cirkulæretsc) § 7, stk. 1) 

1) Dato og tidspunkt for samrådsmøde  

2) Sted (by/bygd) for samrådsmøde  

3) Information om ansøger om svangerskabsafbrydelse 

3a) Navn  

3b) CPR-nr  

3c) Telefonnummer  

3d) Bopæl (adresse)  

3e) Hvis ingen bopæl i riget 

(Danmark og Grønland) angives 

begrundelse for kvindens særlige 

tilknytning til riget (jf. cirkulærets 

§7, stk.4)  

 

3f) Gravid i svangerskabsuge (på 

dato for samrådet) 
 

 

 

VEDR. SAGER MED PERSONER UNDER 18 ÅR OG UMYNDIGE  

(punkt følger af cirkulæretsc) § 7, stk. 3) 
4) Hvis kvinden er under 18 år, eller umyndiggjort i personlig henseende og foreligger der ikke samtykke 

efter lovensa) § 6, stk. 1, skal det anføres om samtykke er søgt indhentet.  

[Vær opmærksom på, at en afgørelse om ikke at indhente samtykke kan selvstændigt påklages. Desuden 

skal samtykke være skriftligt, dvs. Blanket B. (se noter og vejledning side 4).]  

Er samtykke søgt indhentet? (sæt kryds) (jf. lovensa) § 6, stk. 1) 

4a) Ja  

4b) Nej  

4a-2) Hvis samtykke er nægtet af forældremyndighedsindehaveren eller værgen, hvad er begrundelsen 

herfor? (jf. lovensa) § 6, stk. 3) 

 

 

 

4b-2) Hvis samtykke ikke er forsøgt indhentet, hvad er begrundelsen herfor? (jf. lovensa) § 6, stk. 2)  
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AFGØRELSEN 

 
5) I henhold til lovensa)  §§ 3 og 4 er der ved enigt samråd dags dato... (sæt kryds nedenfor) 

5a) GIVET tilladelse til svangerskabsafbrydelse               

5b) AFSLÅET ansøgning om svangerskabsafbrydelse  

 

  

BEGRUNDELSEN FOR AFGØRELSEN  
(punkt følger af cirkulæretc) § 7, stk. 2 og stk. 5) 

 

Ved TILLADELSE 

 
6) Begrundelsen for tilladelsen ifølge lovensa) §§ 3 og 4 (sæt ét eller flere krydser) 

6a) § 3, stk. 

1, nr.1 

6b) § 3, stk. 

1, nr. 2 

6c) § 3, stk. 

1, nr. 3 

6d) § 3, stk. 

1, nr. 4 

6e) § 3, stk. 

1, nr. 5 

6f) § 3, stk. 

1, nr. 6 

6h) § 4,stk. 

2† 

       

 

6.1) Begrundelse for tilladelsen 

Besvar følgende: 

1) Hvilke sociale og lægelige oplysninger/diagnoser ligger til grund for afgørelsen? 

2) Er der indhentet yderligere oplysninger til brug for afgørelsen samt hvilke (jf. cirkulærets §§ 5 og 12)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved AFSLAG 

 
6.2) Begrundelsen for afslag  

Besvar følgende: 

1) Hvilke sociale og lægelige oplysninger/diagnoser ligger til grund for afgørelsen? 

2) Er der indhentet yderligere oplysninger til brug for afgørelsen samt hvilke (jf. cirkulærets §§ 5 og 12)? 

3) Er medlemmerne ikke enige om afgørelsen anføres de forskellige begrundelser for afslag 
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SAMRÅDSDELTAGERE 
(punkt følger af lovena) § 4, stk. 1 og cirkulæretc) § 7, stk. 1) 

7) Mødets deltagere: Navn, stilling og underskrift (navnene SKAL være læsbare) 

7a) Deltager 1: Læge, der 

udfører indgrebet 

 

Navn  

Stilling  

Underskrift  

7b) Deltager 2: Læge 

 

Navn  

Stilling  

Underskrift  

7c) Deltager 3:Socialarbejder/ 

sundhedsmedhjælper, der har 

kendskab til kvindens forhold  

 

Navn 

 
 

Stilling 

 
 

Underskrift 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KLAGEADGANG  

(punkt følger cirkulæretc) § 10 samt §§ 8 og 9) 
8.1) Er der givet information om mulighed for at klage over samrådets afgørelse (sæt kryds):  

8.1a) Ja  

 

8.1b) Nej  

 

8.2) Er der klaget til ankenævnet? 

8.2a) Ja – anfør 

dato for klage  

 

 

 

8.2b) Nej  
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VEJLEDNING OG NOTER 

 
Generel vejledning til at bruge skemaet:  

Skemaet udfyldes og underskrives af samrådets medlemmer, indscannes og vedlægges patientjournalen og 

en kopi skal fremsendes både ved tilladelse og afslag til Landslægeembedet, nun@nanoq.gl 

 

Vær opmærksom på at tilladelse kun kan gives, hvis der er enighed herom i samrådet (såvel som i 

ankenævnet). 

 

Vedrørende pkt. 6h – begrundelse for afgørelsen: †) Ved anvendelse af lovens § 4, stk. 2 er to underskrifter 

tilstrækkeligt. 

 

Vedrørende pkt. 4: Blanket A er blanket til anmodning om svangerskabsafbrydelse. Blanket B er blanket til 

underskrift fra forældremyndighed/værge.  

 

Ansøger kan underrettes mundtligt og på ansøgers begæring også skriftligt. Her udarbejdes et separat 

dokument til ansøger i prosaform på baggrund af punkt 6.1 og 6.2. Afslag skal ledsages af vejledning om 

adgangen til at påklage afgørelsen til ankenævnet (se nedenfor).  

Klage til ankenævnet skal ske hurtigst muligt. 

 

Vejledning til at klage over samrådets afgørelse: 

Ifølge cirkulærets § 10 (se også cirkulærets §§ 8 og 9) skal klage over samrådets afgørelse indgives til 

samrådet eller den læge (jordemoder), der har indbragt sagen for rådet.  

 

I forhold til nærværende skemas punkt nr. 4 er det vigtigt at gøre opmærksom på, at en afgørelse fra samrådet 

om ikke at indhente samtykke til svangerskabsafbrydelse fra forældremyndighedsindehaveren eller værgen, 

selvstændigt kan påklages til ankenævnet. Det samme kan en samrådsafgørelse om tilladelse til 

svangerskabsafbrydelse.   

 

Samrådet, lægen eller jordemoderen foranlediger herefter omgående bekræftet udskrift af samrådets 

afgørelse, journaler og andet materiale af betydning for sagen  tilsendes ankenævnet i sager om 

svangerskabsafbrydelse. Ankenævnet har sekretariat i Landslægeembedet. Brug email-adresse: 

nun@nanoq.gl. 

Nærværende skema er udarbejdet med hjemmel i følgende lovgivning (kan bl.a. findes på www.nun.gl under 

Grønlands Sundhedslovgivning): 

a) Lov nr. 232 af 12. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse 

b) Bekendtgørelse nr. 265 af 19. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse 

c) Cirkulære af 19. juni 1975 om behandlingen af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland. 

 

Skemaet er udarbejdet af Landslægeembedet i samråd med Departementet for Sundhed og Gynækologisk 

Obstetrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, februar 2019. 

Landslægeembedets F2 sagsnummer: 2017-5464, akt. nr. 77. 
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