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Den nuvarande gränsen på 28
veckor för när ett foster ska be-
tecknas som ett barn bör behål-
las, trots att gränsen sattes på
1940-talet och många länder nu
sänkt den till utgången av 22:a
veckan. 

Det skriver Statens medi-
cinsk-etiska råd som svar på ett
förslag om att Sverige borde
sänka gränsen som en konse-
kvens av förbättrad diagnostik
och neonatalvård.

Svensk förening för obstetrik och
gynekologi, SFOG, har under flera år
drivit frågan om att få till stånd en änd-
ring i folkbokföringslagen, ifråga om
när ett foster ska betecknas som ett
barn. Den nuvarande gränsen på 28
veckor har tillämpas sedan 1940-talet.

– Vid tvillingfödslar under t ex 26:e
veckan när det ena av barnen visar livs-
tecken vid förlossningen och det andra
är dött så betecknas det ena som barn
och det andra som foster. För kvinnan är
det en absurd situation, säger docent Vi-
veca Odlind som är ordförande i SFOG.

– I princip behandlas ett sent aborte-

rat foster som ett barn av föräldrarna.
Att barnet ändå registreras som ett fos-
ter upplevs som väldigt stötande.

Prematurförlossningar i vecka 22–27
upplevs i allmänhet på samma sätt som
förlossningar i vecka 28 och därefter, och
erfarenheter visar att  föräldrarnas sorge-
arbete ofta underlättas om barnet (fos-
tret) begravs på vanligt sätt.

SFOG anser att en sänkning av grän-
sen till utgången av 22:a veckan även
möjliggör jämförelser av perinatal död-
lighet med andra länder. 

Enligt WHOs definitioner från 1989
ska alla foster och barn (döda eller le-
vande) anmälas som barn om de väger
minst 500 gram. 

Om födelsevikten inte är känd gäller i
stället fr o m utgången av 22:a gravidi-
tetsveckan. Om inte graviditetsveckan är
känd ska fostret definieras som barn om
fosterlängden är minst 25 centimeter.

Konflikt med abortlagstiftningen
I en skrivelse till Socialdepartemen-

tet har SFOG föreslagit en utredning i
syfte att ändra nuvarande lag om 28 gra-
viditetsveckor för att dödfödda foster
ska betecknas som barn och dödsbevis
ska utfärdas. 

Är inte antalet veckor kända gäller
enligt samma lag att fostrets längd ska
vara minst 35 centimeter.

Statens medicinsk-etiska råd har på
departementets anmodan nu yttrat sig
över skrivelsen och rådet finner inga
tillräckligt starka skäl för att förorda en
sänkning till utgången av 22 veckor.

Ett tungt vägande skäl för att bevara
nuvarande tidsgräns är enligt rådet att
en sänkning skulle komma i konflikt
med nuvarande abortlagstiftning.

Enligt lagen kan Socialstyrelsens
rättsliga råd ge tillstånd till abort efter
18:e veckan om det föreligger »synner-
liga skäl», vilket kan betyda såväl me-
dicinska som psykosociala skäl. 

Enligt rättsliga rådets praxis bör det
finnas medicinska skäl för att ge till-
stånd till abort efter 20:e graviditets-
veckan.

75 fall av avbrutna havandeskap
Under 1995 gav det rättsliga rådet

tillstånd i 75 fall att avbryta havande-
skap i veckorna 20–22, efter vecka 22 i
fyra fall (två i vecka 23 och två i vecka
24). Det medicinsk-etiska rådet befarar
att en sänkning till utgången av 22:a
veckan, och därmed ett närmande till
den legala aborten vid 18 månader, kan

ge underlag för en diskussion om en än-
dring av hela abortlagstiftningen.

Docent Viveca Odlind är medveten
om den risken, men hon framhåller
samtidigt det faktum att det varje dag
föds barn i Sverige före den 28:e gravi-
ditetsveckan.

– Vi har ju också en diskussion om
forsterdiagnostiken. Alla kvinnor har
rätt till den, men vad ska man med fos-
terdiagnostik till om man inte kan utfö-
ra abort efter 18:e veckan. Jag uppskat-
tar att hälften av aborterna efter 18:e
veckan är resultatet av upptäckter med
fosterdiagnostik.

Statens medicinsk-etiska råd föreslår
dock att Socialstyrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheterna att utfärda fö-
reskrifter om att foster i vecka 23–28
som avlidit före förlossningen rapporte-
ras till medicinska födelseregistret utan
att lagen ändras. Det skulle underlätta
SFOGs internationella samarbete.

I övrigt vill rådet att SFOG tar ett
nytt ställningstagande efter det att frå-
gan, med rådets nu tagna synpunkter,
först bedömts av Svenska Läkaresäll-
skapets etiska delegation. Dessförinnan
vill rådet inte rekommendera någon
lagändring.

Politikerna rädda
Professor Lars Jacobsson är ordfö-

rande i Läkaresällskapets etiska delega-
tion. Han menar att det ligger en rädsla
bakom politikernas ovilja att sänka
gränsen till utgången av 22:a veckan.

– Politikerna borde acceptera det
faktum att man idag i vissa fall kan kla-
ra barn i vecka 22–23 veckan och beja-
ka den utveckling som skett, säger Lars
Jacobsson.

– Att behålla gränsen på 28 veckor är
bara ett sätt att gardera sig i tid. Själva
konflikten, att man kan göra abort upp
till vecka 21–22 och samtidigt klara
barnets liv vid samma tid, finns redan.
För professionen är det ett stort problem
att foster inte räknas som barn ner till ut-
gången av 22:a veckan.

Lars Jacobsson tror inte att abort-
motståndarna skulle få ny luft under
vingarna om tidsgränsen sänktes.

– Motståndarna till abort har säkert
större glädje av den förnekande attity-
den som politikerna visar.

Lars Jacobsson leder den 28 januari
en diskussion på Svenska Läkaresäll-
skapet i frågan om när foster ska be-
tecknas som barn.

Peter Örn     

När ska fostret bli barn i lagens mening?

Statens medicinsk-etiska råd vill 
behålla 28:e graviditetsveckan som gräns

Läkarförbundet har nu fast-
ställt tider för nästa års ff-kur-
ser, kurser för fackliga förtroen-
demän. 

Vårens två kurser ges i Sverige
vecka 11 (anmälan senast den 31 janua-
ri) respektive vecka 24 (anmälan senast
den 15 mars). Vecka 37 ges två kurser
utomlands (anmälan senast den 15
april), resmålet är dock ännu inte be-
stämt.

Anmälan till kurserna, som varar i
fem dagar, sker genom lokalföreningar-
na. Deltagarna förutsätts vara anmälda
till arbetsgivaren som fackliga förtroen-
demän.

Kurserna riktar sig främst till fackli-
ga förtroendemän på det landstings-
kommunala området. Den ger en intro-
duktion i de författningar och kollektiv-
avtal som styr verksamheten.

Nya ff-kurser 
på gång


