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SAMMANFATTNING 

1.: 

Möte på SoS angående sena aborter 27 sept 2017 

Deltagare: 
Andreas Herbst – Ordförande Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) 
Magnus Domellöf – Ordförande Svensk neonatalförening (SNF) 
Catharina Zätterström - Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) 
Margareta Rehn – Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) 
Ingemar Engström – Sakkunnig Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 
Göran Ewerlöf – Ordförande Rättsliga rådet Socialstyrelsen (RR) 
Lena Hellström Westas – Vetenskapligt råd inom neonatologi, Socialstyrelsen 
Lars-Torsten Larsson – Avdelningschef Socialstyrelsen 
Anders Fejer – Enhetschef Socialstyrelsen 
Inga-Maj Andersson – Utredare Socialstyrelsen 
Tesi Aschan – Jurist Socialstyrelsen 
Sara Johansson – Utredare Socialstyrelsen 

 
Syftet med mötet var att SoS ville inleda en dialog mellan professionsgrupper och RR 
 
SFOGs  
Hållningen är att värna aborträtten - tolkning av abortlagen har varit att efter att man har fått 
tillstånd från RR så ska man därefter påbörja aborten snarast möjligt – senast i v 21+6 
 
SBF 
Man vill se tydliga rutiner kring hur aborterade foster i långt gången graviditet ska tas 
omhand. Att påbörja livsuppehållande åtgärder av ett aborterat foster innebär att RR´s beslut 
att bevilja kvinnan abort omprövas vilket, enligt SBF, ses som en ”absurd situation”  
SBF menar att det inte är rätt mot kvinnan och det strider mot patientlagen (patientens rätt till 
delaktighet). Abortlagen är en rättighetslagstiftning, en av få inom svensk hälso- och sjukvård 
 
SNF  
Poängterar att förbättrad logistik skulle kunna göra att sena aborter i v 21-22 undviks 
Tidigarelagt rutinultraljud o/el snabbare medicinsk och juridisk handläggning skulle 
underlätta 
 
Göran Ewerlöf  
Har uttalat i medier att den läkare som låter ett foster stötas ut levande i v 22 inte följer 
abortlagens bestämmelser. RR borde inte ha uttalat någon sådan åsikt, enligt Göran Ewerlöf 
 
Lena Hellström Westas 
När abortgränsen diskuteras talar man om den som en absolut gräns vilket inte är korrekt 
Det finns en osäkerhet i ultraljudsdateringen på 3-4 dagar, både uppåt/nedåt vad gäller 
graviditetslängd. Detta gör att den övre gränsen för abort (v 21+6) ligger mycket nära den 
tidpunkt då neonatalvård kan vara aktuell (v 22+0), bara en dag skiljer dessa åt. Om ett 
aborterat foster visar livstecken är det inte längre ett foster utan räknas som ett barn. Att foster 
visar livstecken efter sena aborter förekommer i enstaka fall  
På grund av den rådande osäkerheten vad gäller bestämning av graviditetslängd så bör 
abortgränsen sänkas en vecka för att undvika att aborterade foster visar livstecken 
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Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, SoS   
Ett barn som är livsdugligt har vissa rättigheter, ett barn har rätt till liv (EKMR art.2 och 
Barnkonventionen art.6). Foster blir barn först utanför livmodern om det visar livstecken 
eller, enligt folkbokföringslagen, om det är efter v 22+0 
Man önskar finna ett gemensamt perspektiv för att ge allmänheten förtroende för vården vid 
sena aborter 
I detta ingår att: 
• Se över möjligheten till att tidigarelägga rutinultraljud och riktade ultraljudsundersökningar 
för upptäcka missbildningar, avvikelser hos fostret så tidigt som möjligt 
• Abortvården bör organiseras så att den säkerställer den kompetens som erfordras och ger 
bästa möjliga förutsättningar för en god och säker vård 
• Tydliggöra information till kvinnan om vad en sen abort kan innebära 
• Lyfta etiska aspekter vid sen abort med hjälp av Smer 
• Professionsföreningarna bör gemensamt utveckla ett konsensusdokument för vård och 
behandling vid sena aborter 
• Socialstyrelsen är öppen för fortsatt dialog i frågan 
 
 
 
 
 
2.: 

Möte Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, samt 
Svenska Neonatalföreningen 11 december 2017 
 
Närvarande: 
Mia Ahlberg, SBF 
Catharina Zätterström, SBF 
Béatrice Skiöld, SNF 
Barbro Diderholm, SNF 
Kristina Gemzell Danielsson, SFOG 
Andreas Herbst, SFOG 
 

En arbetsgrupp tillsätts med representanter från SFOG och SBF för att sammanställa ett 
förslag till riktlinjer för handläggning och omvårdnad vid sen abort (aborter från och med v 
18+1), vilket beräknas vara klart feb 2018 för att sedan granskas av SBFs och SFOGs 
styrelser under mars 2018. Därefter sänds förslaget till SoS 
Man föreslår att: 

- SoS RR handlägger ansökningar inom 48 timmar 
- sjukvårdens handläggning efter tillstyrkt abortönskan är så skyndsam som möjligt 
- vid avvikande ultraljudsfynd, där vidare utredning är nödvändig, denna utredning görs 

så skyndsamt det är möjligt 
- patienten vid fostermissbildningar erbjuds adekvat och korrekt information från 

sakkunniga specialister (obstetriker/fostermedicinare, pediatriker/neonatologer, 
genetiker) utan fördröjning 


