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7. december 2022 

Nyeste fødselsdata viser svag tendens til fal-
dende spædbarnsdødelighed i Danmark i peri-
oden 2018-2021 

Andelen af dødfødte blandt nyfødte er uændret, mens dødelig-
heden inden for første leveår er faldende 

Andelen af dødfødte børn har i perioden fra 2018-2021 ligget mellem 0,32 og 0,39% af alle ny-
fødte, hvilket svarer til mellem 32 og 39 pr. 10.000 nyfødte. Hvis der i stedet ses på de absolutte 
tal, fremgår det, at der i 2018 var i alt 200 dødfødte børn, mens antallet i 2021 var på 250 død-
fødte børn, jf. Tabel 1. Til sammenligning viser tabellen, at antallet af levendefødte børn i 2018 
var på 62.025 levendefødte børn, mens antallet i 2021 var på 63.555 levendefødte børn. 
 
Opgørelser af spædbarnsdødelighed skal således ses i relation til det samlede fødselstal og bør 
desuden opgøres ved frasortering af senaborter1. Senaborter taget i betragtning, ses en reduk-
tion på i alt 75-95 i antallet af nyfødte, som enten er dødfødte eller dør inden for første leveår 
(Tabel 1). 
 
Tabel 1 viser en svagt faldende dødelighed blandt levendefødte inden for deres første leveår. 
Antallet, som dør inden for første leveuge, er faldet fra 125 i 2018 til 90 i 2021, mens antallet, 
som dør mellem dag 28 og 365 er faldet fra 50 i 2018 til foreløbigt 35 i 2021. For 2021 er der tale 
om foreløbige tal for de levendefødte død dag 28-365, da ikke alle har gennemlevet deres første 
leveår. 
 
Tabel 1 Spædbarnsdødelighed, 2018-2021. 

Spædbarnsdødelighed 2018 2019 2020 2021 

Dødfødte     

     Dødfødt 165 180 175 205 

     Senabort1 40 45 55  45 

     Total 200 225 225 250 

Levendefødte     

     Levende efter første leveår 61.800 61.365 61.080 36.365* 

     Levendefødt død dag 0-6 125 80 100 90 

                                                           
1  Givet den danske lovgivning anses et dødfødte barn født før uge 22+0 for en abort. I tilfælde, hvor der i graviditeten forud for 
fødslen laves et abortindgreb, f.eks. som følge af mistanke om misdannelser hos fosteret, og dette fører til en fødsel af enten et 
dødfødt barn, som vejer maks. 1000 g, eller et levendefødt barn, som dør senest dagen efter fødslen og vejer maks. 1000 g, er 
disse i opgørelser af spædbarnsdødelighed kategoriseret som ’senabort’. Disse ønskes frasorteret, da graviditeten er afbrudt, samt 
for at skabe sammenlignelighed til internationale opgørelser af spædbarnsdødelighed, hvor disse fødsler ikke indgår. 
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     Levendefødt død dag 7-27 15 15 20 20 

     Levendefødt død dag 28-365 50 35 25 35* 

     Senabort1 40 45 40 45 

     Total 62.025 61.540 61.260 63.555 
 

Kilde: Det Medicinske fødselsregister pr. 14 oktober 2022, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Antallet af nyfødte og fødsler er afrundet til nærmeste 5. 
1 Senabort er defineret ved dødfødte eller levendefødte, som enten dør samme dag som fødslen eller senest dagen efter 
og vejer maks. 1000 g, hvor der forud for fødslen er gennemført et abortindgreb. 
* Data for 2021 er foreløbige, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår. 
Statistikken samt dokumentation kan ses på Nyfødte og fødsler (1997-) (esundhed.dk). 

Overlevelse efter første leveår blandt for tidligt levendefødte er 
steget i perioden 2018-2021 

Tabel 2 viser, at andelen af ekstremt for tidligt fødte blandt levendefødte, som overlevede deres 
første leveår, i 2018 var 60,5 %, mens andelen i 2021 var 67,4 %. Andelen af overlevende meget 
for tidligt levendefødte efter et år var ligeledes steget fra 95,1 % i 2018 til 98,6 % i 2021. For 
levendefødte, som var moderat for tidligt fødte, fødte til termin eller ved overbåren graviditet, 
var 1-års overlevelse svagt stigende eller uændret i samme periode fra 2018-2021 (Tabel 2). Se 
evt. Bilagstabel 1 for tilgrundliggende data for opgørelser i Tabel 2. 
 
Tabel 2 Levendefødtes 1-års overlevelse fordelt på gestationsalder2 (%), 2018-2021. 

Gestationsalder 2018 2019 2020 2021* 

<28: Ekstremt for tidligt født 60,5  71,8 62,2 67,4 

28-31: Meget for tidligt født 95,1 96,1 95,9 98,6 

32-36: Moderat for tidligt født 99,0 99,7 99,5 99,6 

37-41: Født til termin 99,9 99,9 99,9 99,9 

42+: Overbåren graviditet 99,6 100,0  99,6 100,0 

Ukendt 96,9 100,0 100,0 100,0 
 

Kilde: Det Medicinske fødselsregister pr. 14 oktober 2022, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: * Data for 2021 er foreløbige, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår. 
Statistikken samt dokumentation kan ses på Nyfødte og fødsler (1997-) (esundhed.dk). 

 

 

 
 

                                                           
2  Et fosters alder målt fra graviditetens begyndelse, typisk opgjort i uger og dage (uu + dd). 
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Bilag 
Bilagstabel 1 Levendefødtes spædbarnsdødelighed fordelt på gestationsalder, 2018-

2021. 

Spædbarnsdødelighed 2018 2019 2020 2021* 

<28: Ekstremt for tidligt født 

     Levende efter første leveår 115 140 115 145 

     Levendefødt død dag 0-6 65 50 60 60 

     Levendefødt død dag 7-27 <5 <5 10 10 

     Levendefødt død dag 28-365 10 <5 <5 <5 

     Total 190 195 185 215 

28-31: Meget for tidligt født 

     Levende efter første leveår 385 365 355 350 

     Levendefødt død dag 0-6 10 10 10 5 

     Levendefødt død dag 7-27 <5 5 <5 <5 

     Levendefødt død dag 28-365 <5 <5 <5 - 

     Total 405 380 370 355 

32-36: Moderat for tidligt født 

     Levende efter første leveår 3.095 3.030 3.065 3.345 

     Levendefødt død dag 0-6 15 10 5 10 

     Levendefødt død dag 7-27 <5 <5 <5 <5 

     Levendefødt død dag 28-365 10 <5 5 <5 

     Total 3.125 3.040 3.080 3.360 

37-41: Født til termin 

     Levende efter første leveår 56.360 56.385 56.210 58.200 

     Levendefødt død dag 0-6 15 15 25 15 

     Levendefødt død dag 7-27 10 5 5 5 

     Levendefødt død dag 28-365 25 25 15 25 

     Total 56.410 56.430 56.255 58.520 

42+: Overbåren graviditet 

     Levende efter første leveår 1.370 1.435 1.320 1.325 

     Levendefødt død dag 0-6 <5 - <5 - 

     Total 1.375 1.435 1.325 1.325 

Ukendt 

     Levende efter første leveår 470 15 10 5 

     Levendefødt død dag 0-6 15 - - - 

     Levendefødt død dag 28-365 <5 - - - 

     Total 485 15 10 5 
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Kilde: Det Medicinske fødselsregister pr.14 oktober 2022, Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Data er afgrænset til levendefødte. Dødfødte samt senaborter er ekskluderet fra tabellen. 
Antallet af levendefødte er afrundet til nærmeste 5. 
* Data for 2021 er foreløbige, da ikke alle har gennemlevet deres første leveår. 
Statistikken samt dokumentation kan ses på Nyfødte og fødsler (1997-) (esundhed.dk). 

 


