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Høring - presisering av grensen for senabort 
 
Forslaget går ut på å forskriftsføre det som til nå har stått i rundskriv: at abortlovens 
begrensning om at svangerskapsavbrudd ikke kan finne sted dersom fosteret antas å 
være levedyktig, skal erstattes med en presisering ved at svangerskapsavbrudd ikke kan 
foretas etter gestasjonslengde 21 uker og 6 dager.  
 
Punkt 6 i forslaget ad § 18 innebærer en nøyaktig angivelse av «levedyktig foster» lik 
21 uker og 6 dagers gestasjonslengde. Usikkerheten ved beregning av gestasjonslengde, 
enten ut i fra siste menstruasjon eller ultralyd målinger er en svakhet ved forslaget. I 
Norge foretas terminberegning etter to metoder som gir ulikt resultat, det er spredning i 
målene på fostre med samme alder, og ved misdannelser kan gestasjonslengden være 
ennå mer avvikende fra det målene tilsier. Vi mener at det fortsatt er usikkerheten om 
hvilken gestasjonslengde som tilsvarer levedyktighet, og at endringsforslaget må ta inn i 
seg betraktninger om hvordan dette skal vurderes, og om nemnden likevel skal utøve et 
skjønn.  
 
Punkt 6 ad § 11: vi er positive til at det skal oppnevnes minst 2 kvalifiserte 
varamedlemmer i primærnemndene. Dette gir nemndene en bedre tilpasning til klinisk 
aktivitet forøvrig og kvaliteten ivaretas. Nemnd kan avholdes snarest mulig etter mottatt 
begjæring. Dette er særlig viktig i sakene der svangerskapet nærmer seg 22 uker, siden 
det presiseres i forskriftene at svangerskapsavbruddet skal kunne gjennomføres innen 
utgangen av 22 svangerskapsuke.  
 
Gjennomføring av svangerskapsavbruddet: Det trengs en presisering av begrepet 
«gjennomført svangerskapsavbrudd». Prosedyren tar minimum to og et halvt døgn, 
noen ganger lengre tid. Er avbruddet å anse som gjennomført idet man har gitt 
mifepriston (som ikke medfører fosterdød, men er trinn 1 i prosedyren), eller først når 
fosteret er abortert?  
 
Med vennlig hilsen 
 
Astrid Rygh 
avdelingsoverlege Kvinneklinikken 
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