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Nei	til	fosterreduksjon!	1 

Debatten om abort har lenge vært preget av sterke følelser og høyt temperament. I Norge har det 2 
utviklet seg en konsensus om at kvinners rett til å bestemme over egen kropp trumfer andre 3 
standpunkter. At kvinner skal få mulighet til å bestemme over egen kropp skal ligge fast. Norge er et 4 
land hvor fosterreduksjon (også kjent som selektiv abort) tillates. Rogaland Høyre ønsker ikke et 5 
sorteringssamfunn og ønsker å endre loven slik at fosterreduksjon ikke uten videre er mulig i Norge 6 

Ikke bare er det en etisk utfordring at man fritt kan velge mellom friske foster, men det er også 7 
medisinske utfordringer knyttet til fosterreduksjon. Fosterreduksjon utgjør nemlig en risiko for alle 8 
foster det er snakk om, ikke bare det som velges bort. I følge Nasjonalt senter for fostermedisin vil 9 
fosterreduksjon av tvillinger medføre 15-20% sjanse for at en mister begge fostre. Ved 10 
fosterreduksjon er det i tillegg risiko for prematur fødsel, og det gjenværende barnets eller flere 11 
barns helse etter fødsel.  12 

Det er flere land med forbud mot alminnelig fosterreduksjon. Land som vanligvis er mer liberale enn 13 
Norge, som Danmark og Sverige har et slikt forbud. Forbudet i disse landene fører til at utenlandske 14 
kvinner kommer til Norge for å få gjennomført slike prosedyrer. Rogaland Høyre ønsker ikke en slik 15 
form for abortturisme i Norge. Det er viktig at vi setter grenser i samfunnet. Det er ikke ønskelig at 16 
Norge tillater seleksjon av friske foster. For Rogaland Høyre er det viktig at vi ikke beveger oss enda 17 
nærmere et sorteringssamfunn og heller ikke risikere på friske fostres helse.  18 

Rogaland	Høyre	vil	derfor:	19 

• Ikke tillate fosterreduksjon (selektiv abort), med mindre det er risiko for morens helse. 20 
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

 


