Til speciallægepraksis i gynækologi og obstetrik

Speciallægers indberetning af legalt provokerede aborter til Sundhedsstyrelsen
Med ikrafttrædelsen af lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
(LBK nr. 541 af 16/06/2004), er det blevet tilladt at udføre legalt provokerede aborter før udgangen af 12. svangerskabsuge på private klinikker og sygehuse. Endvidere er bopælskravet ophævet, hvilket betyder at også kvinder
med bopæl udenfor Danmark er omfattet af lovens §1. Endelig skal privatpraktiserende speciallæger ifølge lovens §8 tilbyde kvinden en støttesamtale
før og efter et abortindgreb.
Med henblik på monitorering som grundlag for især sundhedsovervågning,
sundhedsplanlægning, forebyggelse og kvalitetsudvikling, indsamler Sundhedsstyrelsen oplysninger om legalt provokerede aborter.
Private klinikker har sammen med sygehusvæsnet pligt til at indberette udførte aborter til Sundhedsstyrelsen. Denne indberetningspligt gælder uanset
om aborten er udført på en kvinde med dansk eller udenlandsk bopæl, og
uanset om der er tale om en offentlig finansieret eller en selvbetalt abort.
Til dette formål foreligger der nu en elektronisk blanket, som private klinikker uden et sygehusnummer skal benytte til indberetning af abortindgreb, så
det opfylder de krav der stilles til indberetning til Sundhedsstyrelsen. Private
klinikker med et sygehusnummer kan indberette abortindgreb gennem SEIMiniPAS.
Sundhedsstyrelsen har oprettet en hjemmeside (http://indberetning.sst.dk),
hvor det er muligt at få yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Endvidere er det på denne hjemme side
muligt at downloade indberetningsprogrammet og en installationsvejledning.
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Vedhæftet dette brev er en brugervejledning til indberetningsblanketten, der
beskriver de formelle krav der stilles til indberetningen af abortindgreb, samt
en vejledning i hvordan programmet bruges i praksis.

Side 2

Opstart af indberetning af legalt provokerede aborter skal ske umiddelbart,
og med tilbagevirkende kraft. Dvs. aborter fortaget fra 16.06.04, hvor LBK
nr. 541 blev tiltrådt, og til dagsdato skal også indberettes til Sundhedsstyrelsen.
Spørgsmål vedrørende elektronisk indberetning kan rettes til Pia Frøslev, tlf. 7222 7715, - pfr@sst.dk.
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