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Den svenska abortlagen fyller 40 år 2015 

WHO center bjuder därför in politiker, forskare, kliniskt verksamma inom abortvår-

den, beslutsfattare, aktivister, och forskningsfinansiärer till ett symposium för att 

belysa forskningsframgångar, abortpolitik och framtida utmaningar i Sverige och 

globalt. Få saker har haft så stor betydelse för kvinnors hälsa och möjlighet att 

själva bestämma över sina liv, som tillgången till säker abort. Abortlagen fyller 40 år 

i år och detta vill vi uppmärksamma med en tillbakablick över vad lagen betytt för 

svensk forskning och hur den varit avgörande för utvecklingen av säker abortvård. 

Forskning vid KI med stark förankring i den kliniska verksamheten vid Karolinska 

universitetssjukhuset och ett stort globalt nätverk har lett till utvecklingen av medi-

cinsk abort och bidragit till att rädda och förbättra kvinnors liv. Dessa forsknings-

framgångar är inte begränsade till att gynna enbart svenska kvinnor utan har fått 

vida spridning och betydelse för kvinnor över hela världen. Flera viktiga faktorer har 

lett till utvecklandet av den medicinska abort vi har idag. Nyckeln till detta har varit 

nära samarbete mellan KI och sjukvården samt att forskningen genomförts och im-

plementerats nationellt så väl som internationellt. Vårt nära samarbete med WHO 

och förankring i akademin har haft betydelse för att motverka stigma och låg status 

som ofta är förknippad med abortvård. Vilka lärdomar kan vi dra av våra 40 år med 

denna abortlag? Hur ser situationen ut för svensk och global abortvård ut idag och 

vilka forskningsutmaningar står vi inför? Varför är osäkra aborter fortfarande den 

ledande orsaken till mödradödsfall? Varför har det dröjt så länge för medicinsk abort 

att implementeras globalt? Hur kan vi acceptera att abortvården är den enda vård 

som helt saknar möjlighet till och krav på kvalitetskontroll?  

WHO collaborating centre for research and research training in 

Human Reproduction  

WHO-centrum, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, är utsett 

av Världshälsoorganisationen (WHO, Geneve) som samarbetscenter i Human Re-

produktion. Centret har funnits sedan 1972. Vid centret pågår flera internationella 

samarbetsprojekt med olika nationella och internationella organisationer och fors-

kare liksom ett omfattande arbete inom WHOs speciella program för Human Repro-

duktion. Centret fungerar också som ett kliniskt prövningscenter och är länkat till ett 

experimentellt forskningslab med fokus på translationell forskning inom området 

Reproduktiv Hälsa.   

Direktor Annette Aronsson, MD, PhD Överläkare. Studiekoordinatörer Eva Broberg, 

Karin Emtell Iwarsson, forskningsbarnmorskor. 

  



 

Program 

Välkommen 

Historisk tillbakablick. Svenska abortlagen 40 år 

Abort- from bench to bed-to roadside to the hands of women. Aktuell 
forskning. 
 

Framtiden- kunskapsluckor- vad behöver göras? Vilken forskning behövs? 

Paneldebatt/ policydialog eller samtal/ diskussion: ”Vilka är dagens ut-
maningar inom abortvården/-forskning, i Sverige och globalt? Hur ska 
Sverige bidra till en säker och tillgänglig abortvård i framtiden?” 

Avslut 

Postervisning, mingel 

Filmvisning av Vessel 

 

OBS! Anmälan senast den 10 november till: 

catharina.karlsson@ki.se. 
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