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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Hälso- och sjukvård
A.2 Statistikområde
Hälsa och sjukdomar
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja
A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Kontaktperson: Clas Hedberg
Telefon: 08-5555348
Telefax: 08-55553327
e-post: clas.hedberg@sos.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Socialstyrelsen
Kontaktperson: Clas Hedberg
Telefon: 08-5555348
Telefax: 08-55553327
e-post: clas.hedberg@sos.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Skyldighet enligt författning föreligger ej. Enligt 1965 års
abortkommitté (förarbete till abortlagen, 1974:595) bör
verksamheten vid samtliga abortkliniker detaljredovisas till
Socialstyrelsen.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Registret är 2000-02-11 ej ett personregister. Vid automatiserad behandling av
personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen
(1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens
ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för
personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om
vissa personregister för officiell statistik.
A.8 Gallringsföreskrifter

Gallras ej
A.9 EU-reglering

A.10 Syfte och historik
Ge en årlig redovisning av utvecklingen av verkställda aborter i
Sverige
A.11 Statistikanvändning
WHO, Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter, landsting,
kommuner, universitetsinstitutioner, sjukhus och enskilda
forskare. Statistiken används främst för beskrivningar av olika
förhållanden rörande verkställda aborter och utvärdering av olika
insatser inom det förebyggande arbetet.
A.12 Uppläggning och genomförande
Kliniker som utfört abort reovisar till Socialstyrelsen som upprättar register.
Därur sker publicering
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Ev införs personnummer i registret

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
Samtliga verkställda aborter som utförs i Sverige, ca 30 000 per år.
1.1.2 Variabler
Abortklinik och -år/månad, kvinnans födelser och månad, hemort (län, kommun,
församling), antal tidigare förlossningar och legala aborter, vårdform, antal
kompletta graviditetsveckor samt abortmetod.
1.1.3 Statistiska mått
Antal verkställda aborter och per 1 000 kvinnor i respektive åldersgrupp.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Hemort, ålder och graviditetstid.
1.1.5 Referenstider

Årligen, 1975-1999
1.2 Fullständighet
Totalundersökning
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Tillförlitligheten i lämnade uppgifter måste anses vara mycket god.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
2.2.2 Ramtäckning
Alla verkställda aborter utförda i riket.
2.2.3 Mätning
Totalunderskning. Uppgifter insamlas på blanketter som fastställs av
Socialstyrelsen.
2.2.4 Svarsbortfall
Bortfallet antas vara obetydligt.
2.2.5 Bearbetning
Bearbetning av primärmaterialet sker centralt på Socialstyrelsen.
2.2.6 Modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Några osäkerhetsmått redovisas inte i publikationen.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig. Dessutom redovisas preliminära halvårs- och helårsrapporter.
3.2 Framställningstid
Preliminär publikation föreligger inom 3 månader. Slutlig rapport
efter 8 månader.
3.3 Punktlighet
Publicering sker enligt plan.

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Fr o m 1975 finns en obruten serie av antal verkställda aborter i Sverige.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
SOS-publicering: Aborter 1975 - 1999. Övrig spridning: Uppgifter
från abortregistret för åren 1980 - 1999 finns i
Socialstyrelsens/EpC:s dataprogram "Hur mår Sverige?", som
presenterar antal verkställda aborter per kommun och
åldersgrupper.
5.2 Presentation
Publikationen består huvudsakligen av tabeller (ca 40 sidor) samt
ett inledande textavsnitt som beskriver statistikens historik,
innehåll, bearbetning och kvalitet (ca 10 sidor). Förkortad, preliminär version 2
ggr/år. Från och med 1999 års publikation trycks inte rapporten utan den finns
för hämtning på Internet www.sos.se alternativt kan den beställas som en ”print
on demand” från Socialstyrelsens kundtjänst sos.order@special.lagerhus.se tel
08 - 795 23 30, fax 08 – 760 58 95.
5.3 Dokumentation
Sedvanlig registerdokumentation finns och kan beställas från
Socialstyrelsen.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Abortregistret finns tillgängligt för statistik, uppföljning och
utvärdering. Specialbearbetningar utförs på beställning.
5.5 Upplysningstjänster
Clas Hedberg, EpC, Socialstyrelsen. Telefon: 08-5555 34 48
Birgitta Ollars, EpC, Socialstyrelsen. Telefon: 08-5555 31 23

