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Aktuellt och reportage

Utländska kvinnors möjlighet till
abort i Sverige ska utredas. Idag
måste utländska kvinnor som
inte är bosatta i Sverige ansöka
om tillstånd hos Socialstyrelsen.
Lotti Helström sitter med i rådet
som bedömer ansökningarna.
Hon anser att alla kvinnor ska ha
samma rättigheter, och hoppas
därför att abortlagen ändras men
befarar också problem. 

❙ ❙ Det är socialminister Lars Engqvist
som tagit initiativ till utredningen om ut-
ländska kvinnors möjligheter till abort i
Sverige. Just nu arbetar Socialdeparte-
mentet på utredningsdirektiven, och i
slutet på sommaren hoppas man kunna
presentera vem som ska leda utredning-
en. 

Bakgrunden är en skriftlig fråga som
socialministern besvarade i riksdagen
förra sommaren. Frågan kom från soci-
aldemokraten Carina Hägg. Enligt
svenska abortlagen (1974:595) får abort
endast utföras »om kvinnan är svensk
medborgare eller bosatt här i riket eller
om Socialstyrelsen i annat fall av
särskilda skäl lämnat kvinnan tillstånd
tillåtgärden«. Socialstyrelsen tillstyrker

också ansökningar från flyktingar eller
invandrare som väntar på besked om up-
pehållstillstånd (Socialstyrelsens all-
männa råd om tillämpningen av abortla-
gen – SOSFS 1989:6). Carina Häggs
uppfattning är att abort inte ska bedömas
på andra grunder än annan vård av ut-
ländska personer

Lotti Helström, specialist i obstetrik
och gynekologi och ledamot av Social-
styrelsens rättsliga råd, håller med Cari-
na Hägg.

– Alla kvinnor ska ha rätt till abort,
oavsett nationalitet.

Lotti Helström hoppas att utredning-
en leder fram till en ändring av den para-
graf i abortlagen som reglerar utländska
kvinnors möjligheter till abort i Sverige.
Men hon ser också att det skulle kunna
finnas problem med en för utländska
kvinnor generösare svensk abortlagstift-
ning. 

– Om vi öppnar gränserna så finns en
risk att andra länder vill ställa krav på de
svenska reglerna. 

Dessutom säger Lotti Helström att en
lagändring skulle medföra en ökad vo-
lym abortsökande kvinnor.

– Vården skulle behöva anpassas ef-
ter den situationen, men det skulle ju
också betyda intäkter eftersom de ut-
ländska kvinnorna inte ingår i det svens-
ka försäkringssystemet.

I början av maj avslog riksdagen två
motioner om utländska kvinnors rätt till
abort i Sverige. Socialutskottet som be-
handlat frågan rekommenderade avslag
med anledning av Socialdepartementets
planerade utredning.
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Abort för utländska kvinnor utreds

Gynekologen Lotti Helström är
ledamot av Socialstyrelsens rättsliga
råd som gör en juridisk prövning av
utländska kvinnors ansökningar om

att få göra abort i Sverige.
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