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Beskrivning
Författare: .
Broschyren Abort vänder sig till den som står inför beslut om abort. Här finns information om
abortlagen, om olika abortmetoder och om efterverkningar. Man får också veta hur man kan
få vidare stöd och hjälp.
Abort är en ny version av Om abort reviderad och granskad av Lena Marions, överläkare vid
Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Innehållet är uppdaterat och
utökat med bland annat patienters egna tankar och kommentarer om abort. Dessutom är
layouten helt ny.

Annan Information
14 jun 2017 . En oönskad graviditet kunde innebära förlorat jobb, utbildning och inkomst,
men också gränslös och obarmhärtig skam, riskerad hälsa och i värsta fall livsfarliga illegala
aborter. Inte bara omoraliska ungdomar som ville ha utomäktenskapligt sex jublade över ppillret. Även gifta flerbarnsmödrar välkomnade.
3 maj 2017 . Var åttonde minut dör en kvinna på grund av osäker abort, uppskattar
Världshälsoorganisation (WHO). Sydafrika har sedan 1997 en av kontinentens mest liberala
abortlagar, vilken säkerställer rätten att göra abort fram till 20:e veckan. Till följd av
introducerandet av Sydafrikas abortlag ”Choice Act” 1997.
1, bort. kort. sort. sport. torrt. 2, abort. bilsport. bollsport. comfort. escort. eskort. export.
folksport. hästsport. import. kampsport. knäkort. komfort. kraftsport. passport. rapport.
rapssort. ridsport. simsport. skidsport. transport. travsport. 3, delrapport. flygtransport.
frågesport. hemtransport. inkörsport. intersport. kulusport.
Abort. Att oplanerat bli gravid kan vara svårt – inte minst för en ung människa.
Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska antalet
oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer.
Kvinnan ska ha rätt att, i enlighet med lagstiftningen, fatta sitt.
Vid medicinsk abort tas två omgångar tabletter, mifepriston och misoprostol. Det första
preparatet (mifepriston) mjukar upp livmoderhalsen, ökar livmoderns sammandragningar och
dess känslighet för misoprostol och bidrar på så sätt till att livmodern stöter ut graviditeten.
Kombinationen mellan dessa preparat utgör i dag.
Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i
hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.
Abort. Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas. Men genom restriktiva abortlagar och
förbud tvingar stater flickor och kvinnor som blivit gravida efter incest och våldtäkt att
fullfölja graviditeten. I vissa länder nekas kvinnor abort även när graviditeten hotar deras liv
eller hälsa. I länder där abort är totalförbjudet görs inga.
28 May 2017 - 15 min - Uploaded by Johanna BladhTill dig som ska göra eller har gjort en
abort. Till dig som står bredvid. (I SAMARBETE MED .
Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Därför är det självklart att kvinnor
ska ha möjlighet till fri och säker abort. Vi tycker att den svenska abortlagstiftningen fungerar
bra och vill inte förändra den. Centerpartiet vill: Satsa på förebyggande arbete för att minska
antalet aborter Att fria och säkra aborter ska.
Under den senare delen av 1900-talet skedde på många håll i världen en utveckling mot friare
regler för abort. Den utvecklingen har nu vänt, exempelvis i Polen där man under hösten 2016
ville skärpa abortlagarna ytterligare, så att abort även efter våldtäkt och incest skulle
kriminaliseras, ett lagförslag som dock avvisades.
abort - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
Alla som har frågor om oönskad graviditet eller som söker abort är välkomna till
abortmottagningen. Ring vår tidsbeställning för att boka tid.
12 okt 2017 . Bad om en miljon adoptioner i stället för abort. Under flera dagar har
bönerörelsen The Call i USA arrangerat massmöten i huvudstaden Washington. På måndagen
möttes främst kvinnor och de bad tillsammans om en miljon adoptioner för att rädda barn från
att aborteras. DelaSkriv ut. Nyheter · Publicerad.
Sköterska la sig i planerad abort. En sjuksköterska vid Aleris närakut i Uppsala har anmälts
efter att en patient fått en värdeladdad kommentar kring sin… 25 oktober

BOKRECENSIONER. Tankar som tänjer på gränserna. BOKRECENSION Inga-Lina
Lindqvist läser en optimistisk essäsamling · 20 oktober DEBATT. KD – ni.
27 jun 2017 . Rör fan inte vår aborträtt! Natashja och Cissi pratar om medeltida synen på
kvinnors kroppar som kärl, om lobbyism som vill ta ifrån oss basala kroppsliga rättigheter och
Handmaid's Tale-ismen. Om män som sprutar och sticker, om idiotin med "juridisk abort" och
om skulden. Alltid denna jävla skuld. Lyssna.
23 feb 2017 . Kändes det pinsamt den där gången du hade sex och inte vågade fråga om en
kondom? Att ha oskyddat sex innebär inte bara att du kan få olika könssjukdomar, du kan
också bli gravid. Men det är väl ”bara att göra abort” tänker du? Nja, riktigt så enkelt är det
inte. Vi lät sjuksköterskan Jennifer Eriksson.
Abort, Anonym (T) 2017-12-06, 4, Anonym (Xxx) 2017-12-09. Lämna eller stanna? Abort,
Anonym (Bitter) 2017-12-09, 3, Anonym (A) 2017-12-09. Jätte positivt gravtest 6 veckor efter
abort · Abort, Anonym (AnonymA) 2017-12-06, 4, Anonym (fortfarande gravid?) 2017-12-09.
En ångerfull resa · Abort, Anonym (Ångerfull)
Vanliga frågor. Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som vi får i samband med
aborter, givetvis är många frågeställningar individuella och du är alltid välkommen att
kontakta oss om du undrar någonting som du inte kan få svar på här. 1. Kan jag starta aborten
samma dag jag träffar läkare/barnmorska första gången.
10 nov 2017 . Gravida kvinnor kan göra ett test. Om testet visar att det skulle bli ett barn med
Downs syndrom väljer vissa att göra abort.
abort. uttal: a'bårt. legalt avbrytande av graviditet · fosterfördrivning; (medicin) missfall.
Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan
kan gälla en: Besläktade ord: abortera: Sammansättningar: abortfrågan, abortindikation,
abortingrepp, abortklinik, abortlag, abortlagstiftning,.
Engelsk översättning av 'abort' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från
svenska till engelska gratis online.
7 Metoder för abort. I detta kapitel beskrivs metoder som används vid abort i Sverige samt
förväntad utveckling av abortmetoder och preventivmetoder. Tidsgräns för abort. Den
svenska abortlagen tillåter abort fram till den tidpunkt då fostret anses kunna leva utanför
livmodern. Gränsen för livsduglig- het är för närvarande 22.
1 Dec 2016Läkare, sjukvårdspersonal, präster m fl diskuterar om det är dags att ändra
abortlagen .
Så som beskrivs i Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, är även försök att göra abort fysiskt
och andligt traumatiska, både för ett ofött barn och för modern. Abort är alltså ovanligt bland
scientologer, som inser att även det ofödda fostret redan kan bebos av en andlig varelse. I
vissa fall kan dock abort vara en hjälp på grund.
4 okt 2016 . Det var inte alls särskilt länge sedan. För 50 år sedan åkte svenska kvinnor till
Polen för att genomgå abort. I Sverige var abort nämligen olagligt. "Polen-resorna" blev ett
begrepp, då kvinnor som inte beviljats abort i Sverige åkte till Polen för att få hjälp av läkare
där att avbryta sina graviditeter. Nu sker det.
Priser för abort i Sverige Abort är en medicinsk åtgärd som ingår i landstingens åtagande för
dem som är bosatta inom landstingsområdet. En kvinna som är bosatt i landstinget betalar
således patientavgift vid abort på samma sätt som vid andra medicinska behandlingar.
Landstinget får ta ut självkostnaden för en abort som.
Antalet aborter i Sverige har sedan 1975 pendlat mellan. 30 000 och 38 000 per år, vilket
innebär att var fjärde känd graviditet avslutas med inducerad abort [1]. Varannan svensk
kvinna gör i snitt en abort under sin livstid. Abort är såle- des en del av kvinnors reproduktiva
historia, och en metod för planerat föräldraskap om.

En abort innebär en förlorad kalv och mindre mjölk men problemet kan vara mycket mer
komplext än så. Till exempel kan ibland även andra typer av reproduktionsstörningar eller
sjukdomssymtom ses i besättningen. Aborter kan i varierande omfattning drabba kor i både
mjölk- och dikobesättningar. Antalet kor som drabbas.
Översättare: En syster i Islam Källa: www.islam-qa.com. Fuqaha av sunni madhhabs är
överens om att då själen andats in i fostret (120 dagen) är abort förbjudet - haram i Islam,
såvida inte graviditeten skulle leda till moderns död. Fuqaha är överens om att när själen
andats in i fostret är det en människa och en själ som har.
Abort. Ifall du har blivit gravid men önskar avbryta graviditeten av olika orsaker så kan du ta
kontakt med oss på preventivmedelsmottagningen. Du kan även ta kontakt med din
skolhälsovårdare, hälsocentralen eller gynekologiska polikliniken. Man kan utföra en abort på
olika sätt antingen med hjälp av läkemedel eller.
Förbehandling med Mifepristone. En tablett Mifepristone tas på sjukhuset 24-72 timmar före
själva aborten. Tabletten tas i närvaro av barnmorska och får inte skickas med hem.
Mifepristone gör så att graviditetshormonerna sjunker och livmoderhalsen mjuknar och
öppnar sig. Efter att du svalt tabletten kan du bli illamående.
Om du är gravid kan du hos Aleris snabbt få en tid för rådgivning, undersökning och
behandling. Abort kan ske ofrivilligt via ett missfall, så kallad spontan abort. Det kan också
provoceras fram med hjälp av medicin eller kirurgi.
22 sep 2014 . I Finland kan du avbryta en graviditet i tidigt skede i följande fall: om
förlossningen kan utgöra en risk för din hälsa; om du är under 17 eller över 40 år gammal; om
du redan har fött fyra barn; om du inte kan ta hand om barnet på grund av en sjukdom. Som
orsak för abort (abortti) räcker även att det med.
stopp, nödstopp – to abort – stoppa, nödstoppa – att avbryta ett program omedelbart, utan att
datorn först sparar filer på ett ordnat sätt. – Instruktio.
Bibeln nämner inte någonstans abort i den bemärkelse som vi använder ordet.
Abort - här hittar du allt du behöver veta om aborter och abortlagen. Hur går en abort till? Vad
händer i kroppen efter en abort? Hur sent får man göra abort? Vad är skillnaden mellan en
medicinsk och en kirurgisk abort?
Är du oönskat gravid? Den här abortservicen på nätet hjälper kvinnor få en säker abort med
piller.
ATT ETT PRESTIGEFYLLT universitet som Karolinska Institutet forskar kring abort betyder
väldigt mycket i världen. Det menar Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och
gynekologi vid Karolinska Institutet, överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska
Universitetssjukhuset samt chef för WHO:s samarbetscenter för.
16 jun 2017 . Om du är med om ett missfall, eller genomgår en abort, så finns det en del saker
som är värda att tänka på när det gäller att mäta din temperatur. Skippa att mäta under den
första veckan efter att graviditeten avslutades, för att låta hormonnivåerna stabiliseras igen.
Sedan är det bara att komma igång med.
30 maj 2017 . Därför borde alla – även killar – prata mer om abort. Varje dag gör 100 kvinnor
abort i Sverige. Samtidigt höjs röster för en begränsad aborträtt. Cafés systersajt Baaam vill att
fler – även killar – ska diskutera abortfrågan under hashtagen #prataomabort. Johanna Lejon.
Det är kvinnan själv som ska bestämma om hon vill göra abort. Liberalerna vill behålla dagens
abortlagstiftning.
Abort betyder att avbryta en graviditet. I Sverige har vi fri abort enligt abortlagen. Den som är
gravid bestämmer själv om abort och behöver inte förklara sig för någon annan, oavsett

anledning. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort och en abort gör inte att det blir
svårare att bli gravid i framtiden. Det finns olika sätt att.
29 maj 2017 . Varje dag gör omkring 100 kvinnor abort i Sverige. Men när Johanna Bladh, 24,
blev oönskat gravid märkte hon att frågan var tabubelagd. Nu vill hon bryta tystnadskulturen
kring aborter – och varna för hoten mot aborträtten. – Folk vet inte om att det är normalt att
vara ledsen. Folk vet inte hur ont det kan.
28 sep 2017 . Förmågan att få barn senare i livet påverkas inte av att du har gjort en abort. "Det
är en seglivad skröna," säger barnmorskan Therese Zetterqvist Eriksson.
29 dec 2009 . Abortlagen ger kvinnan rätt till abort, utan att uppge skäl, före utgången av
vecka 18. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut om abort. Risken för
komplikationer är mindre ju tidigare aborten görs. Det finns olika abortmetoder beroende på
hur långt gången graviditeten är. De flesta.
Vårdmetoden vid medicinsk abort på Vasa centralsjukhus. Abortansökan i original skickas till
gynekologiska polikliniken och du får en tid till polikliniken på posten. På polikliniken görs
en gynekologisk undersökning och graviditetens längd kontrolleras med
ultraljudsundersökning. Om din blodgruppsbestämning inte redan.
Nya UR Play är playtjänsten för dig som vill lära dig något nytt! UR Play innehåller
dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram samt föreläsningar som är både underhållande
och lärorika.
27 sep 2017 . Nästa år folkomröstar irländarna om abortfrågan. I dag är abort endast lagligt om
den gravida kvinnan riskerar att dö.
GÄLLIVARE 3Gällivare Fostret levde 20-30 minuter efter aborten. Nu anmäler en läkare
sjukhuset för att det inte gjordes någon lex Maria-anmälan av händelsen.
Flest aborter sedan mätningarna startade 1975 uppmättes i slutet på 80-talet, med mer än 10
000 per år i den här gruppen, eller 35 stycken av tusen kvinnor, sedan dess har det gått ner,
men ökar nu igen sedan ett par år tillbaka och vi är i dag uppe på nästan 32 aborter på tusen
kvinnor, mot bara 26 för tio år sedan.
Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig
anledning. Är graviditeten i det första stadiet, som är en.
Sveriges ledande mediesajt - SvD.se. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och
fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial.
Framkallad (inducerad) abort kan vara legal, dvs. utförd av läkare enligt gällande lagar och
föreskrifter, eller illegal (kriminell). Den som utför illegal abort kan dömas till fängelse; för
kvinnans del gäller inga straffbestämmelser. Sveriges första abortlag kom 1938; den
kompletterades 1946 och 1963 och medgav under vissa.
Medicinsk eller kirurgisk abort är två olika abortmetoder. Läs fakta om hur medicinsk och
kirurgisk abort går till och vad skillnaden är. Medicinsk och kirurgisk abort genomförs tidigt
under graviditeten medan man vid så kallad sen abort använder sig av tvåstegsmetoden.
Finns det några moraliska problem med att göra en abort, eller borde var och en få göra abort
av vilka anledningar som helst? När blir ett foster egentligen en.
Abort från och med graviditetsvecka 12. Första kontakten med kliniken. Patienten som
överväger abort ringer närmaste gynekologiska mottagning och talar med en sköterska. Det är
då viktigt att ”känna av” hur många frågor patienten har. Sköterskan: - informerar kort om
olika abortmetoder. - informerar om hur.
Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde
graviditetsveckan. Efter det krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen.
Kirurgisk abort. En kirurgisk abort är en mindre operation som kan göras fram till
graviditetsvecka 12, men helst inte före vecka 7. Med hjälp av ett speciellt instrument suger

läkaren försiktigt ut foster och moderkaka ur livmodern. Du är sövd under tiden.
Abort är globalt sett inte en mänsklig rättighet eller ens möjlighet. I 26% av världens länder är
abort istället totalt förbjudet och uppskattningsvis dör 68 000 kvinnor varje år i samband med
att de genomgår en illegal abort. I all statistik förekommer det bortfall men man kan statistiskt
sett inte se att antalet aborter sjunker i ett.
10 okt 2016 . När kan man senast göra en abort? Och får man välja själv på vilket sätt, alltså
om det blir "operation" eller om man gör det med piller? Vad brukar det kosta? Det är
nämligen så att jag är gravid och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Måste föräldrarna få veta
om man gjort en abort?
Rätten till abort – en frihet som måste försvaras · Aborträtten är under attack. Det är inte bara
konservativa krafter i olika europeiska länder som försvårar möjligheten för kvinnor att få
göra abort. I. Ledare25 januari.
5 jun 2017 . Åsa Enervik, barnmorska på RFSU, svarar på allt som har med en abort att göra.
Livet är heligt för Gud, och han ser även ett embryo som en unik, levande varelse. I Bibeln
står det att kung David sa om Gud: ” Dina ögon såg mig då jag var ett embryo. ” (Psalm
139:16) Gud slog fast att en person som skadade ett ofött barn skulle ställas till svars för det.
Så att döda ett ofött barn är detsamma som mord i.
20 aug 2017 . Sverige har fri abort och du som är gravid bestämmer helt själv om du vill göra
en eller inte. Detta står i abortlagen.
Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det bli?
Oönskad graviditet. Om du är oönskat gravid och överväger abort kan du ta kontakt med
kvinnoklinikens gynekologiska mottagning. Du erbjuds dels tid för samtal med kurator och
dels tid för läkarundersökning. Att bestämma sig för abort kan vara ett svårt beslut. Samtalet
med kurator innebär att du ensam eller tillsammans.
Katolsk syn på abort. Frågan om abort är ett återkommande ämne för debatt och den katolska
synen ifrågasätts av många. Katolicismens syn på abort grundas på att liv till varje pris bör tas
till vara. Följdfrågan blir då när det mänskliga fostret i kvinnans mage kan räknas som liv.
Enligt katoliker blir livet till redan i.
År 1973 gav första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga följande
uttalande om abort som fortfarande gäller i dag: ”Kyrkan motsätter sig abort och råder
medlemmarna att inte underkasta sig eller utföra en abort utom i de.
Hittegods, sjöfynd, stöldgods och förverkad egendom · Register och underrättelser ·
Internationellt rättsligt samarbete · Upphävda författningar · Sjukvård och folkhälsa · Alkohol,
tobak och e-cigaretter · Hälso- och sjukvård · Psykiatri · Tandvård · Transplantation · Abort ·
Läkemedel och medicinteknik · Obduktion · Sterilisering.
26 sep 2017 . Irland kommer att hålla en ny folkomröstning i abortfrågan 2018, meddelar
landets regering. Landet har i dag en abortlag som förbjuder abort under nästan alla.
Abort, avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten
graviditet, och uppdelas i spontan abort (missfall) och provocerad abort alternativt inducerad
abort. I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett
avbrytande av graviditeten på medicinsk eller.
Alicia är en av många chilenska kvinnor som genomgått en illegal och farlig abort, ett brott
som kan leda till fem års fängelse. Nu kan dock landets hårda abortlagar vara på väg att
luckras upp något. Foto: Marianela Jarroud/IPS. Chile tillhör den lilla grupp av länder där
abort är förbjudet under alla omständigheter. President.
Första steget i behandlingen är att svälja ner en tablett, en sorts förbehandling, detta görs på
mottagningen. Om du kräks inom en timme efter tablettens intag, kontakta mottagningen för
att få en ny tablett. Det är viktigt att du är säker på ditt beslut om abort, efter tablettens intag

bör man inte ångra sig.
26 sep 2017 . Demonstration i Dublin 2012 till stöd för rätten till abort. Fallet som väckte
opinion den gången var den indiska tandläkaren Savita Halappanavar, som nekades abort trots
komplikationer under graviditeten och miste livet. Arkivbild.Bild: Shawn Pogatchnik/AP/TT.
Irland kommer att hålla en ny folkomröstning i.
20 aug 2017 . Gränsen för att göra abort är satt till 18:e veckan i graviditeten. Efter det krävs
särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för att få göra abort fram till vecka 22. Efter vecka 22 får
man inte göra abort eftersom fostret då anses livsdugligt. Så aborträtten är reglerad, och jag
tror inte att någon "vill" göra det. De som gör.
13 nov 2017 . År 2016 utfördes 9 464 aborter, dvs. 8,3 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder
(15–49 år). I synnerhet bland kvinnor under 20 år har antalet aborter minskat signifikant under
de sista åren. Detta torde vara en följd av bättre kunskap i och bättre tillgång på
preventivmedel bland ungdomar. Flest aborter.
3 nov 2017 . granskning »Vi planerar in aborten så snart som möjligt, men i vissa fall kan
patienten vilja göra aborten senare«, säger Helen Tagesson, avdelningschef på Kvinnokliniken
i Kronoberg. Det är tio år sedan Socialstyrelsen konstaterade att abortköerna var så långa att
landstingen inte uppfyllde lagens krav.
7 dec 2014 . Hur många gör abort i Sverige? – I Sverige utförs mellan 35 000 och 38 000
aborter årligen. Sedan 1975 då vi fick fri abort har siffran legat mellan 30 000 och 38 000. Idag
är ungefär 83 procent av alla aborter medicinska. När är abort lagligt? – Gränsen för fri abort
(utan särskilda skäl) går vid vecka 18.
2 mar 2017 . I dag anordnar Sverige konferensen ”She decides” tillsammans med
Nederländerna, Belgien och Danmark. Målet med konferensen är att stärka aborträtten för
kvinnor och flickor i fattiga länder. Metro har träffat fyra svenska kvinnor med olika
upplevelser av sina aborter. För Therese Hedman var det ett.
Antikonception och Abort i ett globalt och historiskt perspektiv. Jan Brynhildsen
Kombinerade hormonella metoder & interkurrenta tillstånd · Kirurgisk abort · Hormoner och
humör. Helena Kopp Kallner Abortlagen och dess tillämpningar · Gestagena metoder ·
Kombinerade metoder · Nya kombinerade metoder · Missfall och.
1 jul 2017 . Lady Dahmer: Saxat från Dahmerskans blogg. Dahmerskan är inne i ett rejs nu när
var och varannat inlägg handlar om abort och i det här inlägget skriver hon att abort borde lika
enkelt och självklart som att gå till tandläkaren. Men det är inte hennes inlägg som givit mig en
klump i magen eller som får mig.
20 mar 2015 . Abort. Att göra abort innebär att man avbryter en graviditet. Beslutet kan vara
svårt och många tycker det är skönt att prata med någon. Både inför beslutet och efter en
genomförd abort. Om du överväger att göra en abort kan du höra av dig till
barnmorskemottagningen. Barnmorskan kan ge råd och stöd.
Abort. I abortfrågan finns en intressekonflikt mellan fostrets skyddsvärde och den gravida
kvinnans rättigheter. Vårt samhälle har valt att ge kvinnans rätt företräde eftersom kvinnan har
rätt till sin kropp. Det innebär dock inte att en abort kan betraktas som något självklart och
oproblematiskt. I samhället finns ambitionen att.
1 aug 2017 . Här kan du läsa om hur du gör en abort när du blivit gravid och inte vill behålla
barnet - och vad som händer sen.
Efter 18:e veckan kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till
socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i
praktiken inte efter 22:a veckan såvida inte fostret har livshotande skador, eller om kvinnans
hälsa hotas av graviditeten. Man räknar.

1 sep 2015 . Morgonbladets ledarskribent André Juthe ger det viktigaste argumentet för varför
abort bör vara olagligt.
Abort. På Octaviakliniken har vi stor erfarenhet av att utföra aborter. Du kan enklast boka en
tid själv men vi tar också emot remisser. De flesta får tid för läkarbesöket inom några dagar
och för aborten inom en vecka. Läkarbesöket kostar 350 kr, besök hos ultraljudsbarnmorska
kostar 100 kr(frikort gäller).
6 feb 2017 . En behandlingsöversikt för sjukvården om abort på Internetmedicin.se.
Vem bestämmer över din kropp? Rätten till abort. Det borde vara en självklarhet: att alla
kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller
svårt och dyrt att få tag på. Även om kvinnan blivit våldtagen, om graviditeten utgör en fara
för hennes liv eller om hon är självmordsbenägen.
5 jul 2017 . Lady Dahmer har i några dagar basunerat kvinnors rätt till abort och hur det ska
vara lika lätt som att gå till tandläkaren tycker hon. Det har vridigt sig i magen på mig när jag
läst hennes inlägg. Mest för att jag själv har gjort abort och det var inte som ett tandläkarbesök.
Långt därifrån. Det här är ingen debatt.
Man har rätt att få stöd i sjukvården både före och efter en abort.
21 aug 2017 . REPLIK SVT rapporterade nyligen om de mycket sena aborter som sker i vårt
land, så sena att de ibland drar över gränsen till den tidpunkt då foster börjar räknas som barn.
Bland annat intervjuades en barnläkare, specialist på vård av extremt tidigt födda, som försökt
rädda livet på ett sådant barn. Inslaget.
14 aug 2017 . I Sverige gäller fri abort fram till och med graviditetens 18:e vecka. Det är
kvinnan som är gravid som har rätt att själv besluta om hon vill göra abort eller inte.
Abort är ett ingrepp som avser att avbryta en graviditet och att släcka det ofödda barnets liv.
En abort kan vara antingen spontan (dvs. missfall), självvald (vald av kvinnan) eller
medicinskt motiverad.
4 okt 2017 . Sen medicinsk abort. På Abortmottagningen K69 i Huddinge utför vi sen
medicinsk abort. Det innebär att man avbryter en graviditet med hjälp av läkemedel.
Alla som har frågor om oönskad graviditet eller som söker vård för att göra abort är välkomna
till abortmottagningen. Du ringer själv till vår tidsbeställning för att boka tid. Det finns olika
abortmetoder. Abort fram till vecka 12: Medicinsk och kirurgisk abort kan göras till
graviditetsvecka tolv. Medicinsk abort innebär att på.
ABORT(5). Uppdaterad: 2017-11-27. Svenskt teckenspråkslexikon by Avdelningen för
teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet is licensed under a Creative
Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige License. Based on a work at
www.ling.su.se. Tillstånd utöver denna licens kan.
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