
«Det er et biologisk 
faktum at menneskelivet 
starter i befruktnings-
øyeblikket. På dette 
tidspunktet blir vår 
genetiske kode satt».
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FAKTA OM ABORT

Hva er en abort?
Abort er en avbrytelse av svangerskapet. Man skiller mellom 

spontanabort og provosert abort. Spontanabort foregår når 

kroppen selv frastøter fosteret og svangerskapet avbrytes. Ved 

provosert abort avbrytes svangerskapet ved medikamenter eller et 

kirurgisk inngrep.

De fleste provoserte aborter skjer medikamentelt, med en tredjedel 

kirurgiske aborter i uke 9-12. Ved en medisinsk abort får kvinnen 

tabletter som gjør at livmoren ikke lenger reagerer på kroppens 

egne graviditetsbevarende hormoner, slik at fosteret dør. Hun får 

deretter nye tabletter som gjør at livmoren trekker seg sammen og 

fosteret støtes ut. Ved kirurgisk abort tar kvinnen først en tablett 

som hindrer næringstilførselen til fosteret. Deretter fjernes fosteret 

med et vakuumsug. 

Kvinner har rett til selvbestemt abort til innen utgangen av 12. uke. 

Grensen for senabort er på 21 uker og seks dager. Om man ønsker 

senabort, må kvinnen da søke hos en nemnd. 

Hvorfor tar kvinner abort?
En studie av psykiater Anne Nordal Broen1 har avdekket at de 

viktigste årsakene til abort, var at det ville bli vanskeligere å 

fortsette med jobb eller utdanning hvis man beholdt barnet. Den 

andre grunnen var press fra barnefar og andre nære personer, med 

økonomi som tredje årsak. En studie utført av Anne Eskild2, 

professor i gynekologi, viser at nær halvparten av de som tok abort i 

Norge fra 2007 til 2010 ikke hadde opptjent rett til foreldrepenger.

Menneskeverd mener:

Det er viktig å fremme 
gode alternativer til abort. 
Informasjon, holdnings-
skapende arbeid, 
veiledning, tilrettelegging, 
støtteordninger og praktisk 
hjelp er noen virkemidler 
Menneskeverd har tro på 
og kjemper for. Vi arbeider 
for styrket rettsvern for 
barnet i magen og for å få 
ned aborttallene i Norge.

Ethvert barn i magen er helt 
unikt og uendelig verdifullt 
fra start. Denne verdien får vi 
i befruktningsøyeblikket.
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Veiledning og informasjon
Ifølge abortlovens §2 har kvinnen rett på informasjon og veiledning 

om den bistand samfunnet kan tilby, før hun tar valget om abort. 

Det er viktig at kvinner får vite hvilken hjelp de har rett på, og om 

mulige negative ettervirkninger ved en abort. Les mer om dette 

under rettigheter for gravide på vår temaside.

Mangelfull veiledning kan føre til at kvinner ikke får nok 

informasjon til å kunne ta et godt og informert valg. Om kvinnen 

får presentert alle muligheter og tid til refleksjon, kan det være 

større sjanse for at hun velger å beholde barnet. 

Ettervirkninger av abort
Internasjonale studier viser at angst er en av de hyppigste 

ettervirkningene av abort. Broens studie viser dessuten at kvinner 

som har utført en provosert abort har blandede opplevelser. De 

opplever både sorg og skyld, men også lettelse og en følelse av å ha 

valgt riktig. Men ved å nekte seg selv å tenke på, snakke om, eller ha 

følelser knyttet til aborten, vil bearbeidelsen bli forsinket og 

vanskeliggjort. Menneskeverd etterlyser et standardisert tilbud fra 

det offentlige til kvinner som ønsker samtale etter abort.

Politiske tiltak
Det finnes ulike tiltak som trolig kan redusere antallet aborter. 

Gode støtteordninger er viktig. I dag kan gravide som har jobbet 

seks måneder før fødselen få utbetalt foreldrepenger tilsvarende 

6G, opp til hele 555.476 kroner. Gravide uten opptjent rett til 

foreldrepenger får en engangsstøtte på 61.120 kroner. 

Helse- og omsorgsdepartementet lanserte nylig en fem års 

strategiplan for seksuell helse mot 2022 ved navn «Snakk om det!», 

blant annet med mål i å forebygge uønskede svangerskap. Med enda 

bedre seksualundervisning og tilgang til prevensjon blant unge, kan 

færrest mulig havne i en situasjon hvor de må ta et vanskelig valg.

Menneskeverd mener engangsstøtten bør økes til minimum 2G 

(185.152 kroner). Et alternativt forslag er en minstesats for 

foreldrepenger til alle. Vi ønsker å styrke alle kvinners mulighet til 

å bære frem barnet, uavhengig av jobbstatus og inntekt. Dette vil 

også gi kvinner økt valgfrihet. Dagens ordning er ikke tilpasset den 

gruppen som tar flest aborter i Norge: kvinner mellom 20-29 år. 

Det var 13.169 aborter i 
Norge i 2016. 856 færre 
enn året før.

Kvinner 20-29 år tar flest 
aborter årlig (ca. 19 per 
1000 kvinner i 2016).

I Oslo og de tre nordligste 
fylkene foregår flest 
aborter per 1000 kvinner.

I 2016 var det 7,6 aborter 
per 1000 kvinner i ten-
årene.
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Statistikk:

«Omtrent hver
femte  graviditet 
ender i  provosert 
abort i  Norge.»

Amathea tilbyr gratis 
veiledning og oppfølging. 
Ring på telefon eller finn 
chat-muligheter på 
amathea.no.

Gravid og usikker?
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