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3)
der er fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller
beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en
alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse,

Sundhedsloven, afsnit VII og VIII
Lovbekendtgørelse nr 913 af 13. juli 2010

4)
kvinden på grund af legemlig eller sjælelig lidelse eller
svag begavelse ikke formår at drage omsorg for barnet på
forsvarlig måde,

Afsnit VII: Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
Afsnit VIII: Sterilisation Afsnit
VII Svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

5)
kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for
tiden formår at drage omsorg for barnet på forsvarlig
måde eller

Kapitel 25
Betingelser for svangerskabsafbrydelse
§ 92.
En kvinde kan uden tilladelse få sit svangerskab afbrudt,
hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12.
svangerskabsuge og kvinden, efter at reglerne i § 100 er
iagttaget, fast-holder sit ønske om
svangerskabsafbrydelse.

6)
svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet må
antages at ville medføre en alvorlig belastning af kvinden,
som ikke kan afværges på anden måde, således at det af
hensyn til kvinden, til opretholdelsen af hjemmet eller
omsorgen for familiens øvrige børn må anses for
påkrævet, at svangerskabet afbrydes. Ved afgørelsen
tages hensyn til kvindens alder, arbejdsbyrde og
personlige forhold i øvrigt samt til familiens boligmæssige,
økonomiske og helbredsmæssige forhold.

§ 93.
Selv om 12. svangerskabsuge er udløbet, kan en kvinde
uden særlig tilladelse få sit svangerskab afbrudt, hvis
indgrebet er nødvendigt for at afværge fare for hendes liv
eller for en alvorlig forringelse af hendes legemlige eller
sjælelige helbred og denne fare er udeluk-kende eller
ganske overvejende lægefagligt begrundet.

Stk. 2.
Tilladelse til svangerskabsafbrydelse må kun gives, hvis
de forhold, der begrunder ansøgningen herom, har en
sådan vægt, at det findes berettiget at udsætte kvinden for
den forøgede helbredsmæssige risiko, som indgrebet nu
indebærer.

§ 94.
Er 12. svangerskabsuge udløbet, kan en kvinde få
tilladelse til svangerskabsafbrydel-se, hvis
1)
svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet
medfører fare for forringelse af kvindens helbred på grund
af foreliggende eller truende legemlig eller sjælelig
syg-dom eller svækkelsestilstand eller som følge af
hendes øvrige livsforhold,

Stk. 3.
Må fosteret antages at være levedygtigt, kan tilladelse til
svangerskabsafbrydelse kun gives, såfremt de i stk. 1, nr.
3, nævnte omstændigheder med afgørende vægt taler for
det.

2)
graviditeten skyldes omstændigheder som nævnt i
straffelovens § 210 eller §§ 216-224,
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Kapitel 26

Kapitel 27

Betingelser for fosterreduktion

Samråd og ankenævn for svangerskabsafbrydelse og
fosterreduktion

§ 95.
En kvinde, der er gravid med flere fostre, kan uden særlig
tilladelse få reduceret antal-let af fostre, hvis indgrebet kan
foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge og
væsentligt formindsker en risiko for, at kvinden spontant
vil abortere alle fostre, at et eller flere fostre som følge af
for tidlig fødsel ikke vil være levedygtige eller vil få en
alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse, at der vil opstå fare
for kvindens liv, eller at kvindens legemlige eller sjælelige
helbred vil blive væsentligt forringet.

§ 97.
Indenrigs- og sundhedsministeren opretter for hver region
et eller flere samråd, der afgør sager efter § 94, § 95, stk.
2 og 3, § 98, stk. 2, og § 99, stk. 2 og 3. Et samråd består
af en medarbejder ved regionen med juridisk eller social
uddannelse og to læger. Den ene læ-ge skal være
speciallæge i gynækologi og så vidt muligt ansat ved et
stedligt sygehus, mens den anden skal være speciallæge i
psykiatri eller have særlig socialmedicinsk indsigt.

Stk. 2.
Er 12. svangerskabsuge udløbet, kan en kvinde i de i stk.
1 nævnte tilfælde få tilladelse til fosterreduktion, hvis der
foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2.
Et samråds afgørelse kan indbringes for et ankenævn, der
tillige fører tilsyn med sam-rådenes virksomhed.
Ankenævnet, der oprettes af indenrigs- og
sundhedsministeren, består af en formand og et antal
andre medlemmer. Formanden skal være dommer. I
behandlingen af hver klagesag deltager mindst 3
medlemmer, herunder formanden eller et medlem, der
opfylder betingelserne for at kunne være formand for
nævnet. Af de 2 andre medlemmer skal den ene være
speciallæge i gynækologi, mens den anden skal være
speciallæge i psykiatri eller have særlig socialmedicinsk
indsigt.

Stk. 3.
Uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde kan en kvinde få
tilladelse til at få reduceret antallet af fostre, hvis der er
risiko for, at fosteret på grund af arvelige anlæg eller
beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en
alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse.
Stk. 4.
Må fosteret i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde antages at
være levedygtigt, kan tilladelse til fosterreduktion kun
gives, hvis de i stk. 3 nævnte omstændigheder med
afgørende vægt taler for det.

Stk. 3.
Tilladelse kan kun gives, hvis der er enighed herom i
samrådet eller ankenævnet.

§ 96.
Selv om 12. svangerskabsuge er udløbet, kan en kvinde
uden tilladelse få reduceret antallet af fostre, hvis
indgrebet er nødvendigt for at afværge fare for hendes liv
eller for en alvorlig forringelse af hendes legemlige eller
sjælelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske
overvejende er lægefagligt begrundet.

Stk. 4.
Samrådenes og ankenævnets medlemmer samt
stedfortrædere beskikkes af indenrigs- og
sundhedsministeren for indtil 4 år ad gangen.
Stk. 5.
Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter
forretningsordenen for samrådene og ankenævnet.
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Kapitel 28

§ 100.
Anmodning om svangerskabsafbrydelse eller
fosterreduktion fremsættes over for en læge eller over
for et regionsråd.

Fremgangsmåden
§ 98.
Anmodning om svangerskabsafbrydelse eller
fosterreduktion skal fremsættes af kvinden selv.

Stk. 2.
Fremsættes anmodningen over for en læge, skal
denne gøre kvinden opmærksom på, at hun ved
henvendelse til regionsrådet kan få vejledning om de
foreliggende muligheder for støtte til gennemførelse af
svangerskabet og for støtte efter barnets fødsel.
Fremsættes anmodningen over for et regionsråd, skal
kvinden, hvis hun ønsker det, vejledes som nævnt i 1.
pkt.

Stk. 2.
Er kvinden på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk
udvikling, alvorligt svækket helbred eller af anden
grund ude af stand til at forstå betydningen af
indgrebet, kan samrådet, når omstændighederne taler
derfor, tillade svangerskabsafbrydelse eller
fosterreduktion efter anmodning fra en særligt
beskikket værge. For beskikkelsen af denne værge
finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50
tilsvarende anvendelse. Samrådets afgørelse kan
indbringes for ankenævnet af kvinden eller værgen.

Stk. 3.
Kvinden skal af en læge vejledes om indgrebets
beskaffenhed og direkte følger samt om den risiko, der
må antages at være forbundet med indgrebet. Det
samme gælder den, der skal fremsætte anmodning
efter § 98, stk. 2, eller samtykke efter § 99, stk. 1.

§ 99.
Er kvinden under 18 år, og har hun ikke indgået
ægteskab, skal forældremyndighedens indehaver
samtykke i anmodningen.

Stk. 4.
Skønner lægen, at betingelserne for
svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion i § 92, §
93, § 95, stk. 1, eller § 96 ikke er opfyldt, skal lægen
straks forelægge anmodningen med sin udtalelse for
regionsrådet.

Stk. 2.
Samrådet kan, når omstændighederne taler derfor,
tillade, at samtykke efter stk. 1 ikke indhentes.
Samrådets afgørelse kan af kvinden indbringes for
ankenævnet.
Stk. 3. Samrådet kan, når omstændighederne taler
derfor, tillade svangerskabsafbrydelse eller
fosterreduktion, selv om samtykke efter stk. 1 nægtes.
Samrådets afgørelse kan indbringes for ankenævnet
af kvinden eller forældremyndighedens indehaver.

Som følge af kommunalreformen dannedes Region
Syddanmark pr. 1. januar 2007 af

I perioden 2007-2011 har 'Samrådet for abort,
fosterreduktion og sterilisation' i Region Syddanmark
modtaget og behandlet i alt 958 sager, hvilket svarer til et
årligt gennemsnit på 192 sager.

• Ribe Amt,
• Sønderjyllands Amt,
• Fyns Amt samt
• 2/3 af Vejle Amt.
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Stk. 5.
Forud for og efter indgrebet skal kvinden tilbydes en
støttesamtale. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter de nærmere regler herom. Stk. 6.
Fremsættes der anmodning om
svangerskabsafbrydelse begrundet i omstændigheder
som nævnt i § 94, stk. 1, nr. 3, eller fosterreduktion
begrundet i omstændigheder som nævnt i § 95, stk. 3,
skal kvinden tilbydes oplysning om muligheden for
supplerende oplysning og rådgivning hos relevante
handicaporganisationer m.v.

Afsnit VIII Sterilisation og kastration

§ 101.
Svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12.
svangerskabsuge og fosterreduktion må kun foretages
af læger på regionale sygehuse.

Stk. 2.
Indgreb og behandlinger for at helbrede legemlig
sygdom omfattes ikke af reglerne i afsnit VIII. Kapitel
30 Sterilisation

§ 102.
Læger, sygeplejersker, jordemødre, sygehjælpere og
social- og sundhedsassistenter, for hvem det strider
mod deres etiske eller religiøse opfattelse at foretage
eller medvirke til svangerskabsafbrydelse eller
fosterreduktion, skal efter anmodning fritages herfor.
Tilsvarende gælder for personer, der er under
uddannelse til et af de nævnte erhverv.

§ 105.
Enhver, der er fyldt 25 år, kan uden tilladelse blive
steriliseret.

Kapitel 29
Anvendelsesområde
§ 104.
Bestemmelserne i afsnit VIII anvendes på indgreb,
hvorved kønskirtlerne fjernes, eller behandlinger,
hvorved de varigt sættes ud af funktion (kastration), og
på andre indgreb, der varigt ophæver
forplantningsevnen (sterilisation).

Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer, der er omfattet
af bestemmelserne i § 110 og § 111.
§ 106.
Selv om en kvinde er under 25 år, kan hun blive
steriliseret uden særlig tilladelse, hvis det er
nødvendigt at forebygge svangerskab for at afværge
fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse
af hendes legemlige eller sjælelige helbred og denne
fare er udelukkende eller ganske overvejende
lægefagligt begrundet.

§ 103.
Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler
om anmodning om svanger-skabsafbrydelse og
fosterreduktion og om behandling af sager herom.

Til 'Samrådet for abort og sterilisation' i Region Syddanmark
har Sundhedsstyrelsen beskikket i alt 13 personer:

Kontakt til samrådssekretariatet i Region Syddanmark:

• 5 gynækologer
• 3 psykiatere
• 5 jurister

• Tlf: 21 34 28 85
• Mail: abortsamraadet@regionsyddanmark.dk
• Fax: 75 83 15 60

Ved de ugentlige samrådsmøder deltager en person fra hver
gruppe sammen med den regionale sagsbehandler. Hver
gruppe aftaler indbyrdes fordeling af samrådsvagter .
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Stk. 2.
Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og kvindens
ægtefælle eller samlever er under 25 år, kan han i stedet
få tilladelse til sterilisation, jf. dog § 107, stk. 3.

§ 108.
Sager efter § 106, stk. 2, og §§ 107, 110 og 111 afgøres
af de samråd, der er oprettet i henhold til § 97.
Stk. 2.
Et samråds afgørelse kan indbringes for det ankenævn,
der er oprettet i henhold til § 97.

§ 107.
Er betingelserne i § 105 eller § 106 ikke opfyldt, kan
tilladelse til sterilisation gives, hvis

Stk. 3.
Samrådet tiltrædes af en særlig beskikket dommer ved
behandlingen af en ansøgning fra en person, der

1)
der på grund af arvelige anlæg hos ansøgeren eller
dennes ægtefælle eller samlever er en sådan fare for, at
eventuelle børn vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig
lidelse, at det må anses for ønskeligt at forebygge fødsler,

1)
er under 18 år,

2)
ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever på
grund af sindssygdom eller anden sjælelig lidelse, svag
begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig
legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for børn på
forsvarlig måde,

2)
er undergivet foranstaltninger i henhold til straffelovens §§
68-70 eller
3)
mod sin vilje er indlagt eller tilbageholdt på et regionalt
sygehus i medfør af lov om frihedsberøvelse og anden
tvang i psykiatrien.

3)
der af særlige grunde er betydelig fare for, at ansøgeren
eller dennes ægtefælle eller samlever ikke kan
gennemføre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke
vil blive levedygtigt eller vil blive født med væsentlige
beskadigelser eller

Stk. 4.
Tilladelse kan kun gives, hvis der er enighed herom i
samrådet eller ankenævnet.
Stk. 5.
Indenrigs- og sundhedsministeren beskikker dommere og
stedfortrædere for disse efter stk. 3. Beskikkelsen gælder
for 4 år ad gangen og kan omfatte flere samråd.

4)
de forhold, hvorunder ansøgeren og dennes familie lever,
gør det påkrævet at undgå barnefødsel. Ved afgørelsen
tages hensyn til familiens helbredsmæssige,
boligmæssige og økonomiske forhold samt antallet af
hjemmeværende børn og til, om det må forventes, at flere
børn vil medføre en væsentlig belastning af forholdene
gennem forringelse af ansøgerens helbredstilstand,
betydelig forøgelse af dennes arbejdsbyrde eller på anden
måde.
Stk. 2.
Ved afgørelsen af, om sterilisation kan tillades, skal der
lægges særlig vægt på, om de forhold, der begrunder
sterilisationen, kan antages at være af varig karakter, og
om der er rimelig udsigt til, at forebyggelse af svangerskab
kan opnås på anden måde.
Stk. 3.
Sterilisation af personer under 18 år må ikke tillades,
medmindre ganske særlige for-hold taler derfor. Kapitel 31
Samråd og ankenævn for sterilisation
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Kapitel 32

Samrådets afgørelse kan indbringes for ankenævnet
af ansøgeren, forældremyndighedens indehaver og
værgen.

Fremgangsmåden
§ 109.
Anmodning om sterilisation skal fremsættes af den, på
hvem indgrebet skal foretages, jf. dog § 110.

§ 112.
Anmodning om sterilisation fremsættes over for en
læge eller over for et regionsråd.

§ 110.
Er den, som har fremsat anmodning om sterilisation
efter § 109 på grund af sindssygdom, hæmmet
psykisk udvikling, alvorligt svækket helbred eller af
anden grund varigt eller for længere tid ude af stand til
at forstå betydningen af indgrebet, kan samrådet efter
anmodning fra en særligt beskikket værge tillade
sterilisation, når omstændighederne taler derfor. For
beskikkelsen af denne værge finder bestemmelsen i
værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse.
Samrådets afgørelse kan indbringes for ankenævnet
af den, på hvem indgrebet skal foretages, og af
værgen.

Stk. 2.
Hvis betingelserne i § 105 eller § 106, stk. 1, er
opfyldt, uden at der foreligger omstændigheder som
nævnt i § 110 eller § 111, henviser lægen eller
regionsrådet den pågældende til
sterilisationsbehandling. I modsat fald skal lægen
forelægge anmodningen med sin udtalelse for
regionsrådet.
§ 113.
Den, på hvem indgrebet skal foretages, skal af en
læge vejledes om indgrebets beskaffenhed og direkte
følger og om den risiko, der må antages at være
forbundet med indgrebet. Det samme gælder den, der
skal fremsætte anmodning efter § 110 eller tiltræde
anmodningen efter § 111.

§ 111.
Er den, på hvem indgrebet skal foretages, en person
under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er den
pågældende sindssyg eller hæmmet psykisk udviklet,
eller findes det i øvrigt på grund af ansøgerens
sjælelige tilstand, herunder svag begavelse,
betænkeligt, at denne på egen hånd anmoder om
sterilisation, kan samrådet tillade sterilisation efter
an-modning fra den pågældende og
forældremyndighedens indehaver eller en særligt
beskikket værge. For beskikkelsen af værgen finder
bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende
anvendelse.

§ 114.
Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler
om anmodning om sterilisation og om behandling af
sager herom.

Abortankenævnet er en enhed under Sundhedsstyrelsen.

Abortankenævnet består ligesom de regionale samråd af:
• en gynækolog,
• en person med psykiatrisk/social faglig baggrund samt
• en jurist.

Nævnet behandler sager om abort, fosterreduktion og
sterilisation, hvor ansøgeren anker over samrådets
afgørelse.
Ankenævnet fører tillige tilsyn med de regionale samråd.
Region Syddanmark indsender hvert år samtlige sager for
februar, maj og november måneder til gennemsyn i nævnet.
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Litteratur:

Sundhedsloven
i sin helhed findes på adressen:

Hvis du overvejer Abort
Hvis du overvejer Sterilisation
Begge er udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning og
kan rekvireres:
• på tlf.: 35 26 54 00
• på fax: 35 43 02 13
• pr. mail: kfs@sundhedsoplysning.dk
Foruden denne pjece med uddrag fra Sundhedsloven har
samrådssekretariatet i Region Syddanmark udarbejdet
følgende pjecer:
• Samrådet for abort og sterilisation, som er en guide til
sygehusets personale om anmeldelser af nye sager
overfor samrådet, og
• Ansøgning om abort, som er en patientrettet pjece til
kvinder, der overvejer abort.
Desuden udgiver vi hvert år en årsberetning fra 'Samrådet
for abort, fosterreduktion og sterilisation' i Region
Syddanmark. Årsberetningerne findes på hjemmesiden
www.regionsyddanmark.dk/wm238429.

https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=130455
Se også:
• Bekendgørelse nr. 1483 af 19-12-2005
• Cirkulære nr. 23 af 23-04-2006 om
svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
• Vejledning nr. 25 af 04-04-2006 om behandling af sager
om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
• Bekendtgørelse nr. 14 af 10-01-2006 om sterilisation og
kastration
• Cirkulære nr. 24 af 03-04-2006 om behandling af sager
om sterilisation
• Vejledning nr. 26 af 04-04-2006 om behandling af sager
om sterilisation

