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Norsk sykepleierforbund i samråd med rådet for sykepleieetikk. og relevante faggrupper, støtter forslaget om en 
presisering av grensen for senabort. 

Det er nødvendig å tydeliggjøre dagens lovverk, NSF støtter forslaget til endringer i abortforskriften jf.§ 18, der det 
presiseres at yttergrensen for abort blir forskriftsfestet til 21 uker + 6 dager. NSF mener at usikkerhet rundt fastsettelse 
av svangerskapets reelle varighet i større grad kan føre til at abort blir gjennomført på fostre som er eldre enn lovens 
yttergrense, og som dermed må kunne antas å være levedyktige. 
Det er et etisk dilemma med abortgrenser som så og si går hånd i hånd med det vi definerer som levedyktige fostre. 
Samtidig skal abortlovgivningen balansere både kvinnens og fosterets rettsvern. For at saksbehandlingen skal være 
tilnærmet lik over hele landet, finner NSF det nødvendig at en slik presisering vedtas i forskrift.

NSF mener videre det er riktig at man fremdeles kan fravike denne grensen dersom fosteret har en tilstand som er 
uforenlig med liv, eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinnens liv eller fysiske og/eller 
psykiske helse.  
NSF ser at det i enkelte tilfeller kan ramme sårbare kvinner, som av tungtveiende grunner ikke har søkt om hjelp 
tidligere i graviditeten av ulike årsaker.
Styrking av et lavterskel tilbud til alle kvinner, og spesielt de mest sårbare blir særs viktig.
Et økt fokus på abortforebyggende tiltak må også settes i verk.

Det blir viktig slik ekspertgruppen konkluderte med, at det til enhver tid mest presise og forskningsbaserte verktøy for 
vurdering av svangerskapets lengde og termin blir brukt til å fastsette termin.
Det er viktig å unngå systematiske forskjeller over landet, samme metode for bestemmelse av svangerskapets varighet 
bør brukes i alle fagmiljøer.

I tillegg vurderer vi det som sannsynlig at grensene for når et foster kan anses som levedyktig vil endres i takt med den 
teknologiske utviklingen. Vi ønsker derfor at endringene i abortforskriften evalueres etter to år. En slik evaluering vil 
kunne sikre at endringer i fostres levedyktighet fører til at yttergrensen for abort også om mulig må endres. 
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NSF er også enig i presiseringen av at primærnemndene skal ha fast oppnevnte medlemmer og varamedlemmer, dette 
vil styrke kontinuiteten i primærnemndenes arbeid.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Eli Gunhild By
Fagsjef Forbundsleder
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