Rensa

RAPPORT över inducerade aborter
Uppgifter för rapportering av inducerade aborter skickas per post (ej per mejl) kvartalsvis till:
Socialstyrelsen, Abortstatistik, 106 30 STOCKHOLM
Vid inrapporteringen skickas även ett e-postmeddelande till: inrapportering@socialstyrelsen.se med
uppgifterna klinik/sjukhusnamn, enhetsnummer, aktuellt kvartal och årtal.
En inducerad abort rapporteras enbart en gång för den aktuella graviditeten även om den medicinska behandlingen upprepas. Om en medicinsk abort kompletteras med kirurgisk metod anges detta i sista kolumnen nedan.
Anvisningar och information om exemplet nedan, se sidan 2
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ANVISNINGAR till rapport över inducerade aborter
Rapporten insänds till Socialstyrelsen per post fyra veckor efter avslutat kvartal, så att den är oss tillhanda senast:
– 30 april (för aborter utförda under januari–mars)
– 31 juli (april–juni)
– 31 oktober (juli–september)
– 31 januari (oktober–december)
'nXSSJLIWRPUDSSRUWHUDQGHNOLQLNVMXNKXVLQWHÀQQVSnEODQNHWWHQVnXSSPDQDVVDPWOLJDNOLQLNHUDWW
skicka ett e-postmeddelande till inrapportering@socialstyrelsen.se med information om rapporterande
klinik/sjukhus, enhetsnummer, kvartal och år som kliniken har rapporterat för. E-postmeddelandet skickas
i samband med inrapporteringen.
Om ingen abort utförts det aktuella kvartalet uppmanas klinikerna att ändå skicka ett e-postmeddelande som anger att inga (noll) inducerade aborter utförts på den aktuella kliniken under kvartalet.
BESKRIVNING AV UPPGIFTER SOM INGÅR I RAPPORTEN
Åldersgrupp:
Kvinnans ålder grupperad (värde 1–6). Värde 1 om kvinnan är 19 år eller yngre, värde 2 om kvinnan är
20–24 år, värde 3 om 25–29 år, värde 4 om 30–34 år, värde 5 om 35–39 år eller värde 6 om kvinnan är 40
år eller äldre.
Hemort:
Uppgiften fylls i med hjälp av förteckningen ”Rikets indelningar” utgiven av Statistiska Centralbyrån. Koden för län och kommun avser kvinnans folkbokföringsadress vid vårdtillfället. För kvinnor ej folkbokförda
i Sverige, anges länskod 90 och utrymmet för kommunkod lämnas blankt.
Antal tidigare inducerade aborter:
Värde 0 anges om kvinnan inte gjort abort tidigare, värde 1 om kvinnan gjort en tidigare abort och
YlUGHDQJHVRPWYnHOOHUÁHUDERUWHUJMRUWVWLGLJDUH2NlQGXSSJLIWPDUNHUDVPHGVWUHFN ² 
$QWDONRPSOHWWDJUDYLGLWHWVYHFNRUGDJDUYLGDERUWHQ:
Graviditetslängd beräknas som tiden från och med sista menstruationens första dag fram till dagen för
abort eller med ledning av fostrets utveckling enligt ultraljud.
 ([HPSHO0HQVWUXDWLRQHQVI|UVWDGDJlUGHQQRYHPEHURFKDERUWHQVNHUGHQMDQXDUL$QWDO
NRPSOHWWDYHFNRUEOLUGnYLONHWVNDDQJHVVRPYlUGHSnEODQNHWWHQVHWDEHOOQHGDQ
Ange värde 1–5 på blanketten
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Abortmetoder vid inducerad abort:
Värde 1 anges vid kirurgisk metod och vilket avser vakumaspiration (VA). Medicinsk abort påbörjas alltid
på klinik/sjukhus och avslutas antingen på klinik/sjukhus (ange värde 2) eller i hemmet eller på annan
plats (ange värde 3).
Kompletterande kirurgisk metod efter medicinsk abort:
I de fall en medicinsk abort behöver kompletteras med kirurgisk metod (vakumaspiration) kryssmarkeras
rutan om detta är utfört.
Det är viktigt att en abort rapporteras enbart en gång för den aktuella graviditeten.
Information om exemplet på blanketten, sid 1:
,GHWÀQJHUDGHH[HPSOHWlUNYLQQDQnURFKERUL0DOP|NRPPXQ+RQKDUJMRUWWUHWLGLJDUHDERUWHU
och vid den aktuella aborten är hon i graviditetsvecka 14. Aborten utförs med medicinsk metod som
avslutas i hemmet. Efter två veckor kompletteras aborten med vakumaspiration.
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