
Lovvedtak 95
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 370 L (2018–2019), jf. Prop. 106 L (2018–2019)
I Stortingets møte 13. juni 2019 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i abortloven (fosterreduksjon)

I
I lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd skal
ny § 2 a lyde: 

§ 2a. Fosterreduksjon regnes som svangerskapsav-
brudd etter denne loven. 

Med fosterreduksjon menes et inngrep som avbry-
ter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerling-
svangerskap, mens svangerskapet fortsetter for ett eller
flere av de andre fostrene. 

Fosterreduksjon kan bare foretas etter tillatelse fra
en nemnd som nevnt i § 7 annet ledd. Nemnda kan inn-
vilge fosterreduksjon dersom vilkårene i § 2 tredje til
femte ledd og sjette ledd første punktum er oppfylt. 

I tillegg kan nemnda innvilge fosterreduksjon der
antall fostre reduseres til to eller flere etter en vurdering
av risiko for spontanabort og tidlig fødsel. Dersom sær-

skilte forhold ved kvinnens helsetilstand gjør det nød-
vendig for å redusere faren for spontanabort eller tidlig
fødsel, kan nemnda innvilge fosterreduksjon der antall
fostre reduseres til ett. Ved trillingsvangerskap der to av
fostrene har felles morkake, kan nemnda innvilge fos-
terreduksjon der antall fostre reduseres fra tre til ett. 

Fosterreduksjon kan ikke innvilges dersom det er
grunn til å anta at fostrene er levedyktige, jf. § 2 sjette
ledd annet punktum. 

Begjæring om fosterreduksjon kan fremsettes over-
for en lege eller en nemnd. For øvrig gjelder saksbe-
handlingsreglene i §§ 4, 5, 7, 8, 9 og 11.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kon-

gen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til for-
skjellig tid.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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