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Brukerveiledning til utfylling av papirskjema IK-1143 for 
melding om svangerskapsavbrudd 
(Klagenemnd-skjema (IK-1144) og -prosedyre er som før) 
 
Skjemaet består av 3 selvkopierende gjennomslagsark  
Rød skrift i veiledningen er ny/revidert tekst 
Side 1) Protokoll ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd  
Side 2) Meldeblankett ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd til MFR 
Side 3) Journal ved svangerskapsavbrudd - oppbevares i pasientjournal. (Ta evt.kopi til epikrise). 

1 MELDINGSINFO   
Nr Feltnavn Innhold Utfylling 

 
 Institusjon Sykehusets navn Må fylles ut 
 Organisasjonsnummer. Skal være 9 tegn Må fylles ut 
 Epikrise til henvisende lege Legens navn Fylles ut dersom 

henvisning foreligger 
 Saksnr. 

 
Sykehusets saksnr.  Må fylles ut 

 Trygdekommune Kommunenavn-  og 
nummer på kvinnens 
hjemstedsadresse 

Må fylles ut 

 Bydel For byer med 
bydelsnummerering 

Fylles ut for byer med 
bydelsnummerering 

 Selvbestemt eller nemndbehandling 1. Selvbestemt 
2. Nemndbehandlet 

Må fylles ut 
Kryssboks 
Sett kun ett kryss 

 Kvinnens navn og adresse Kvinnens fornavn, 
mellomnavn, etternavn og 
adresse 

Må fylles ut – bruk 
kulepenn, klistrelapp 
eller pregeplate. 
OBS. Ved 
nemndbehandling må 
navn påføres side 2 
(melding til MFR) 

 Fødselsdato dd/mm//åå Må fylles ut uavhengig 
av om fødselsdato står 
på evt. pregeplate. 

 Telefon 
 

Kvinnens telefonnr  

2 Begjæringen   
 Begjæringen fremsatt av  1. Kvinnen 

2. Verge 
Må fylles ut 
Kryssboks 
Sett kun ett kryss 

 Begjæringen datert  
 

dd/mm/åå 
 
Begjæring / søknad / 
henvisning / direkte kontakt 

Må fylles ut 
Datoen kvinnen første 
gang har tatt kontakt 
med legen/sykehuset. 

 Begjæring mottatt dato 
 

dd/mm/åå 
I noen tilfeller kan 
”Begjæring datert” og 
”Begjæring mottatt dato” 
være den samme. 

Må fylles ut 

 Begjæringen signert av kvinnen og 
legen 

 Sett kryss dersom ”ja” 

 Legens navn  Navn på legen som har 
signert begjæringen 

 Fylkesmannens samtykke iht. § 9 a. Når kvinnen er under 16 år, 
og den eller de som har 
foreldreansvaret eller verge 
har uttalt seg mot at 
svangerskapet blir avbrutt, 

b. Når kvinnen er psykisk 

Må fylles ut dersom 
denne paragrafen danner 
grunnlag for begjæringen 
 
Skriv alternativt a - b - c 
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utviklingshemmet og vergen 
har uttalt seg mot at 
svangerskapet blir avbrutt, 
eller 

c. Når kvinnens samtykke ikke 
er innhentet etter §4 annet 
ledd annet punktum. 

i ruten 

3 Om kvinnen   
 Sivilstatus nå 1. Gift 

2. Samboer 
3. Ugift/enslig 
4. skilt/separert 
5. Ikke oppgitt 

Kryssboks 
Sett kun ett kryss 

 Arbeid/skolegang/annet nå 1. Yrkesaktiv heltid 
2. Yrkesaktiv deltid 
3. Elev/student 
4. Ikke yrkesaktiv 
5. Arbeidssøkende 
6. Trygdet 
7. Ikke oppgitt 

Kryssboks 
Sett evt. flere kryss 

 Boforhold nå 1. Bor alene 
2. Bor sammen med 

ektefelle/samboer 
3. Bor sammen med andre: 

foreldre/bokollektiv 
4. Ikke oppgitt 

Kryssboks 
Sett kun ett kryss 

 Høyeste fullførte utdanning 1. Grunn-/ungdomsskole 
2. Videregående skole 
3. Høgskole/universitet 
4. Ikke oppgitt 

Kryssboks 
Sett kun ett kryss 

 Røyking 1. Ja 
2. Nei 
3. Av og til 
4. Daglig 

Kryssboks 
Dersom ”Ja”, sett kryss 
for ”av og til” eller ”daglig”  

 Antall sigaretter daglig  Fylles bare ut dersom 
daglig røyking 

 Kvinnen motsetter seg melding av 
røykeopplysninger 

 Sett kryss dersom 
kvinnen ikke samtykker i 
at opplysninger om 
røyking registreres 

4 Anamnese   
 Journaldato dd/mm/åå Fyll ut dato for skrevet 

journal 
 Journal skrevet av  Navn på den som har 

skrevet journalen 
 Tidligere svangerskap med utfall (antall) 1. Fødsler etter 22 fullgåtte uker 

2. Spontanaborter før fullgåtte 
22 uker 

3. Ekstrauterine svangerskap 
4. Provoserte aborter 

Antall må fylles ut i de 
aktuelle rutene – skriv 
”0” dersom det ikke 
finnes tidligere 
fødsler/aborter. 
 

 År for siste avbrudd  Årstall må fylles ut 
dersom det er oppgitt 
antall provoserte 
aborter. 

 Informasjon om inngrepets art og 
virkning jfr. abl. §5 gitt? 

 Sett kryss dersom slik 
informasjon er gitt 

 Tilbud om rådgivning jfr. abl. §2.1 gitt? Ja / Nei Kryssboks 
 

 Prevensjonsbruk da kvinnen ble gravid 1. Ingen 
2. Sikre perioder 
3. Avbrutt samleie 
4. Kondom 
5. P-pille/mini-pille 
6. P-sprøyte 
7. P-plaster 
8. P-stav 
9. P-ring 
10. Spiral 
11. Hormonspiral 
12. Nød-prevensjon 
13. Kvinne sterilisert 
14. Mann sterilisert 
15. Ikke besvart 
16. Annet 

Kryssboks 
Flere alternativer kan 
velges 
 
Kryss av for ”annet” 
dersom f.eks Pessar eller 
Femidom er brukt 
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 Spesifikasjon  Fritekst 
Spesifiser dersom det er 
krysset av for ’annet’ 

 Tidligere sykdommer 1. Intet spesielt 
2. Hjertesykdom 
3. Hypertensjon 
4. Diabetes 
5. Lungesykdom 
6. Astma 
7. Epilepsi 
8. Res. urinveisinfeksjon 
9. Kronisk nyresykdom 
10. Gyn.sykd./ operasjon 
11. Hepatitt 
12. Annet 

Kryssboks 
Flere alternativer kan 
velges 

 Spesifikasjon av sykdommer  Spesifiser nærmere ved 
behov  

5 STATUS (Fylles ut av lege)   
Nr Feltnavn Innhold Utfylling 

 
 Allergi  

 
Fritekst 

 Faste medisiner  
 

Fritekst 

 Vekt (kg)  Skal fylles ut 
Hele tallverdier 

 Høyde (cm)  Skal fylles ut 
Hele tallverdier 

 BT Systolisk / Diastolisk 
 

Tallverdier 

 Cor 
 

 Fritekst 
 

 Pulm  
 

Fritekst 

 Abdomen  
 

Fritekst 

 GU:   VVP, Uterus, Adnexa 
 

 Fritekst 

 Fritekst (bruk evt. tilleggsark) 
 

 Fritekst 

 Svangerskapsvarighet  Minst 2 av de 3 feltene 
under må fylles ut 

 Dato for siste menstruasjon i dette 
svangerskapet 

dd/mm/åå Datofelt 

 Uterus tilsvarer palpatorisk 
 

Antall fullgåtte uker Antall 

 Evt. UL-funn tilsvarer 
 

Antall fullgåtte uker Antall uker 
(mm skal ikke brukes) 

 Klamydiaprøve 1. Ikke tatt 
2. Prøve tatt i dag 
3. Svar foreligger ikke 
4. Positiv 
5. Negativ 
6. Forurenset 

Kryssboks 
 

 Andre mikrobiologiske prøver – spesifiser 
 

 Fritekst 
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6 NEMNDBEHANDLING   
Nr Feltnavn Innhold Utfylling 

 
 Primærnemndens behandling 

(når svangerskapets varighet er 
over 84 dager (12 uker)) 

  

 Kvinnens fødselsnummer 11 sifre (fødselsdato + 
personnr) 

Skal fylles ut dersom 
nemndbehandling 

 Dato for behandling i 
primærnemnd 

dd/mm/åå Må fylles ut 

 Underskrifter av primærnemnden 
(to underskrifter) 

Felt 1 og 2 Signatur/underskrift fra 
begge (2) 
nemndmedlemmer 

 Begjæringen er uten vedtak 
 

 Kryssboks 
Sett kryss dersom 
begjæringen er uten 
vedtak 

 Hvis uten vedtak 1. Trukket tilbake 
2. Spontan abort 
3. Ikke gravid 
4. Ikke møtt i nemnd 
5. Annen årsak 

Kryssboks 
Kun én verdi kan velges 

 Spesifiser  Fritekst 
Spesifiser dersom 
krysset av for ”annen 
årsak” 

 Begjæringen er innvilget 
 

 Kryssboks 
Sett kryss dersom 
begjæringen er 
innvilget 

 Begjæring innvilget iht § 2.3 a. Kvinnens fysiske eller psykiske 
helse 

b. Sosiale forhold 
c. Stor fare for alvorlig sykdom hos 

barnet 
d. Etisk (forhold som kan rammes av 

straffeloven) 
e. Alvorlige mentale avvik hos 

kvinnen 

Kryssboks 
Sett evt. flere kryss 
 
Bruk eget ark for 
nemndens begrunnelse 
 
OBS. Dersom aborten 
er indusert på 
grunnlag av 
abortlovens §10, er det 
ikke å regne som 
nemndbehandlet 
svangerskapsavbrudd. 

 Begjæringen er avslått 
 

 Kryssboks 
Sett kryss dersom 
begjæringen er avslått 

 Begrunnelse for avslag i 
primærnemnd 

 Bruk eget ark 

 Enstemmig avslag i primærnemnd Ja / Nei Kryssboks 
Må fylles ut dersom 
avslag 

 Begrunnelse for dissens 
 

 Må begrunnes dersom 
NEI 
Bruk eget ark 

 Begjæring oversendt fylkesmannen 
for behandling i klagenemnd (jfr 
lovens § 8) 

 Dato og underskrift  må 
fylles ut dersom 
begjæringen går videre 
til klagenemnd *** 

 
 
 

 
***Prosedyre for klagenemndbehandling er som før (skjema IK-1144). 
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7 FOSTERDIAGNOSTIKK (fylles ut av lege)  
Nr Feltnavn Innhold Utfylling 

 
 Diagnostikk 1. Ikke utført 

2. Ultralyddiagnostikk 
3. Magnestisk resonans 
4. Annet 
5. Maternell blodprøve 
6. Fosterblodprøve (kordocentese, 

kardiocentese) 
7. Morkakeprøve (transcervikal eller 

transabdominal korionbiopsi = 
CVS) 

8. Fostervannsprøve (amniocentese) 
9. Føtal punksjon (torakocentese, 

laparocentese, urinblærepunksjon) 
10. Biopsi (fra hud, lever eller annet 

organ) 
 

Må fylles ut ved 
nemndbehandling 
Kryssboks 
 
Flere alternativer kan 
velges. 
NB. Dersom 
fosterdiagnostikk ikke 
er utført, må alternativ 1 
velges. 
 
 

 Dersom utført diagnostikk 1. Normal 
2. Patologi 

Kryssboks 
Kun en verdi kan 
velges 
 
OBS. Dersom aborten 
er indusert på 
grunnlag av 
abortlovens §10, er 
det ikke å regne som 
patologi hos fosteret. 

 Antall fostre  Antall 
 

 Diagnosekode (ICD-10) og 
beskrivelse 
 
NB. Trykkfeil i skjema (ICDT10) 

Spesifisert klinisk diagnose Fritekst og ICD-10 kode 
Bruk ikke O-koder (hvis 
mulig brukes helst Q-
koder) 

 Diagnose bekreftet 1. Ja, ved syning 
2. Nei 
3. Obduksjon 
 

Kryssboks 
Flere verdier kan 
velges 
 
Dersom obduksjon er 
utført, vennligst send 
automatisk kopi av 
obduksjonsrapporten.  

8 INNGREP/BEHANDLING  (fylles ut av lege)  
Nr Feltnavn Innhold Utfylling 

 
 Avbrudd ikke gjennomført, 

begrunnelse 
1. Trukket tilbake 
2. Ikke møtt 
3. Ikke gravid 
4. Spontanabort 

Må fylles ut dersom 
ikke gjennomført 
Kryssboks 
Kun en verdi kan 
velges 
 

 Annen årsak  Fritekst 
 
Spesifiser dersom 
annen årsak: f.eks. 
dersom inngrepet 
utføres ved et annet 
sykehus 

 Svangerskapsavbrudd gjennomført, 
metode 

1. Medikamentell 
2. Kirurgisk 

Må fylles ut  
Kryssboks 
Kun én verdi kan 
velges 

 Medikamentell metode  Dersom ufullstendig 
medikamentell abort, 
fyll ut feltene for 
komplikasjoner lenger 
nede på skjemaet. 

 Kirurgisk metode  
1. Vakuumaspir, uten forbehandling 
2. Vakuumaspir, etter prostaglandin 

Kryssboks 
Flere verdier kan 



 - 7 - 05.02.2013 

 
 

3. Hysterotomi og evak.(sectio minor) 
 

velges 

 Utført av lege  Fritekst 
Må fylles ut 
Navn på utførende 
lege, evt. sykepleier 

 Fosteret fjernet eller utstøtt, dato dd/mm/åå Enten må dato fylles 
ut her, eller kryss av 
for ”ikke utstøtt under 
oppholdet”. 

 Antall gjenværende fostre 
 

 Fylles kun ut ved 
nemndbehandling når 
dette er aktuelt. 

 Ikke utstøtt under oppholdet   Sett kryss dersom 
fosteret ikke er utstøtt 
under oppholdet. 

 Institusjonsopphold 1. Poliklinikk/dagpasient 
2. Innleggelse 

Kryssboks 
Kun én verdi kan 
velges 
Alt. 1 = innskrevet ved 
en poliklinikk 
Alt. 2 = innskrevet ved 
en avdeling/sengepost 

 Prevensjonsveiledning gitt Ja /Nei Kryssboks 
Kun én verdi kan 
velges 

 Andre Inngrep 1. Spiral satt inn 
2. Sterilisering 
3. Annet 
 

Kryssboks 
Flere verdier kan 
velges 

 Spesifiser 
 

 Fritekst 
Spesifiser dersom 
krysset av for ”annet” 

 Komplikasjoner ved 
svangerskapsavbruddet 
 

1. Ufullstendig abort 
2. Perforasjon 
3. Annet (eget ark) 

Kryssboks 
Kun én verdi kan 
velges 
Bruk eget ark for 
spesifisering dersom 
krysset av for ”annet”  

 Behandling ved komplikasjoner 1. Kirurgisk revisjon av uterinhulen 
2. Laparoskopi 
3. Laparotomi 
4. Blodtransfusjon 
5. Annet 

Kryssboks 
Flere verdier kan 
velges 

 Spesifiser  Fritekst 
Spesifiser dersom 
krysset av for ”annet” 

9 VED UTREISE   
 Dato 

 
dd/mm/åå Fyll ut dato for utreise 

 Rhesus 1. Pos. 
2. Neg. 

Kryssboks 
Kun én verdi kan 
velges 

 Anti-D-gammaglobulin-behandling 
gitt 

Ja / Nei Kryssboks 
Kun én verdi kan 
velges 

 Gitt av 
 

 Fritekst 
Navn til den som har 
gitt anti-D-
gammagl.behandlingen 

 Sykmeldt fra dato 
 

dd/mm/åå Fyll inn dato 

 Sykemeldt til dato 
 

dd/mm/åå Fyll inn dato 
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