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SPaLtiSt 

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund 
pernille.nylehn@kleppnett.no

Hvis hun er kommet så langt at fosteret  
kan være levedyktig, vil man aldri innvilge abort, 
skriver Pernille Nylehn.

abort 
– før og etter 12. uke 

sist skrev jeg om hva som 
skjer når en kvinne ønsker 
å ta abort, og kommer til 
lege. Nå handler det om 
trinn to – når kvinnen kom-
mer til sykehuset. NB! Det-

te er rutinene på SUS, de kan være litt ulike på 
andre sykehus. 

Hun får først time på poliklinikken, hvor hun 
får snakke med lege og sykepleier. Hvis hun 
fremdeles er bestemt på å ta abort, fylles de 
nødvendige papirene ut, hun får informasjon om 
gangen videre, og avtale om når aborten skal ut-
føres. Hvis det er tvil om hvor langt hun er kom-
met, tar man ultralyd. 

Fram tiL utgangen av 12. svangerskapsuke – reg-
net fra første dag i siste menstruasjon – har man 
selvbestemt abort i Norge. Hvis man er kommet 
lenger, må saken behandles av en nemnd.  Når 
vi hører ordet «nemnd», ser vi gjerne for oss et 
rom med alvorlige menn på rekke og rad, hvor 
kvinnen må stå skolerett og fortelle om privatli-
vet sitt. Slikt er heldigvis historie. 

Nå består abortnemnda av to leger, en overle-
ge fra sykehuset og en allmennlege, og behand-
lingen skjer ved at de to legene har en helt vanlig 
samtale med kvinnen hvor hun forteller om hva 
som er grunnen(e) til at hun ønsker å ta abort. 
Etterpå snakker legene sammen og fatter sitt 
vedtak, som kvinnen får muntlig og evt. skrift-
lig beskjed om, vanligvis samme dag. Nemnda 
tar hensyn til kvinnens alder, sosiale situasjon 
og helsetilstand, evt. påvist sykdom hos fosteret, 
og andre faktorer som har betydning. Generelt 
skal det mer til å innvilge abort jo lengre på vei 
hun er. Hvis hun er kommet så langt at fosteret 
kan være levedyktig, vil man aldri innvilge abort.   

HviS kviNNeN får avslag på søknaden, blir 

saken automatisk anket til en sentral klage-
nemnd, med mindre kvinnen trekker søknaden.  
Nemndsbehandling er altså slett ikke så skum-
melt som mange tror. Mange opplever faktisk at 
det er godt å få snakket saken igjennom med to 
voksne og erfarne leger. Noen ombestemmer seg 
etter samtalen med nemnda. 

Så er det selve inngrepet. De siste årene er 
det blitt vanlig med medisinsk abort, mens man 
gjør kirurgi (utskrapning) bare i spesielle situ-
asjoner. Kvinnen får først en tablett på polikli-
nikken, denne mykgjør livmorhalsen. Etter ca. 
to døgn legges hun inn på gynekologisk avdeling 
og får satt en tablett inn i skjeden. Denne setter i 
gang aborten, og hun vil så få smerter og begyn-
ne å blø etter noen timer. Hun blir på avdelingen 
til aborten er fullført, vanligvis etter 4-6 timer. 
Hvis man ikke er kommet lenger enn ni uker kan 
man også velge å være hjemme. 

HviS det ikke er mulig å gjøre medikamen-
tell abort, gjør man en utskrapning i narko-
se. Inngrepet tar 10-15 minutter, og man rei-
ser hjem samme dag. Hvis kvinnen er svært 
ung, er man tilbakeholden med medisinsk 
abort, fordi kraftige smerter og blødning kan 
være skremmende. Det samme hvis hun ikke 
forstår norsk, eller på annen måte vil ha van-
skelig for å forstå informasjonen og takle me-
disinsk abort. Ved svangerskapsavbrudd et-
ter 12. uke gjør man alltid medisinsk abort.  
Jo lenger man er kommet i svangerskapet, jo mer 
vil det ligne på en fødsel. 

er det FarLig å ta abort? Nei. Det er svært 
sjelden med alvorlige komplikasjoner, og det får 
ikke betydning for fruktbarheten eller senere 
svangerskap. Det mest kompliserte med abort 
er å ta avgjørelsen, og det kan sannelig være ille 
nok. Det er ingen som gjør dette med lett hjerte.


