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Høringsuttalelse  

fra førstelektor Gunnar Neegaard, avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.  

Jeg har fått en direkte anmodning fra fung. ekspedisjonssjef Thom M. Rafoss om å uttale meg 

til saken. Anmodningen etterkommes med denne e-posten. 

 

Jeg støtter hovedinnholdet i lovforslagene og vil bare få kommentere én uttrykksmåte som jeg 

mener bør endres: Det gjelder uttrykket: ”dødfødte barn.” 

 

I gudstjenestebok for Den norske kirke (Verbum 1992) heter det i alminnelige bestemmelser 

om gravferd punkt 7: ”Ved spedbarns gravferd gjelder samme bestemmelser som ved barns 

gravferd, se side 138. Tilsvarende gjelder når foreldre ønsker gravferd for barn som er døde 

før fødselen…” 

I punkt 8 samme sted heter det: ”I kontakt med foreldre til døde spedbarn eller barn som er 

døde før fødselen, kan …..” 

 

Gudstjenesteboken bruker ikke uttrykket ”dødfødte”, men uttrykkene ”barn som er døde før 

fødselen” eller ”døde spedbarn.”  

 

Argumentasjon 

Jeg tillater meg å fremføre følgende argumenter for den oppfatning at uttrykket ”dødfødte 

barn” ikke bør brukes i lovverket. Isteden bør man bruke uttrykkene ”barn som er døde før 

fødselen” eller ”døde spedbarn.” Det er flere grunner til det:  

 

1. Man bør følge en konsekvent linje og bruke samme uttrykksmåte i hele lovverket.  

2. Uttrykket ”dødfødt” er antikvert og skriver seg fra språkbruk og rubrikker i gammel 

kirkebokføring. Uttrykket refererer ensidig til spørsmålet om barnet er ”levende født” 

eller ”dødfødt.” I relasjon til barns gravferd er dette skillet uten betydning. 

3. Alminnelige bestemmelser om gravferd i alterboken sidestiller ”døde spedbarn ” og 

”barn som er døde før fødselen” uten hensyn til tidspunktet for barnets død. Kirken 

sier med dette at den ikke er opptatt av om barnet er levende født eller dødfødt - men 

at barnet uansett har status som barn og derfor bør gravlegges etter samme ritual som 

alle andre barn. Dette er en konsekvens kirken har trukket av sitt abortstandpunkt, og 

det har fått betydning for utforming av gravferdsliturgi, gravferdspraksis og tildeling 

av gravplass.  

4. Barn som fødes omkring 23 svangerskapsuke, kan likevel leve opp. Fra dette 

tidspunktet kan barn leve utenfor mors liv, selv om de naturligvis er avhengig av 

betydelig medisinsk assistanse. Noen lever opp uten skader, andre ikke. Andre dør. 

Men barn som dør mellom 23 uke og før fødsel er ikke dødfødte. De er ”barn som er 

døde før fødsel.” Derfor er det naturlig at man bruker samme liturgi for dem som for 

alle andre barn – og at man følgelig bør velge en mer sakssvarende uttrykksmåte. 

 


