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1995-2009 2010-2018 Total (1995-2018)
Antal aborter 886 467 1.353
Kilde:

1995-2009 2010-2018 Total (1995-2018)
Antal aborter 8 19 27
Kilde:

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018 Total (1995-2018)
Antal aborter 343 276 275 282 204 1.380
Kilde:

Abortregisteret 15.04.2021, Landspatientregisteret 10.07.2022, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 1a. Antal legalt provokerede aborter på færøske kvinder, der på aborttidspunktet var bosatte i Danmark, 1995-2018

Abortregisteret 15.04.2021, Landspatientregisteret 10.07.2022, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 1c. Antal legalt provokerede aborter på færøske kvinder, der på aborttidspunktet var bosatte i Danmark eller på Færøerne, 1995-2018

Abortregisteret 15.04.2021, Landspatientregisteret 10.07.2022, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 1b. Antal legalt provokerede aborter på færøske kvinder, der på aborttidspunktet var bosatte på Færøerne, 1995-2018
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DOKUMENTATION

Kilde:
Abortregisteret pr. 15. april 2021
Landspatientregisteret pr. 10. juli 2022

Opgørelsesperiode:
1995-2018
Der leveres ikke tal for 1994, da Abortregisteret i 1995 overgik til en ny registerform, hvor kategorierne for blandt andre behandlingsmetode og 
behandlingssted blev ændret, hvorfor udtræk fra disse to registre ikke kan sidestilles i en tabel. 

Opgørelsen omfatter:
Antal provokerede aborter udført i Danmark, fordelt på færøske kvinder, bosat hhv. i Danmark og på Færøerne. 
Opdelt på: 
- år
- alder
- behandlingssted
- behandlingsmetode

Afgrænsning
Færøske kvinder bosiddende i Danmark er afgrænset ved at være bosiddende på Færøerne på fødselstidspunktet (i LPR registreret som 
Foedselsstedkode=5902), og bosat i Danmark på tidspunktet for aborten, og ikke være udrejst fra Danmark på tidspunktet for aborten. Der er ikke afgrænset 
på, hvornår flytningen fra Færøerne til Danmark er sket i kvindens liv.

Færøske kvinder bosiddende på Færøerne er afgrænset ved at være bosat på Færøerne på tidspunktet for aborten.

Behandlingssted er afgrænset ud fra indberetningsskilden til Abortregisteret:
- Behandlinger indberettet via LPR er foretaget på hospital
- Behandlinger indberettet via Minipas er foretaget på private klinikker
- Behandlinger indberettet via SEI er foretager hos speciallægepraksis med ydernummer
Behandlingsstedet fortæller kun stedet for behandlingen, og ikke hvem der er betaler for behandlingen. 

OBS.
Det er først i 2004 blevet lovligt for praktiserende speciallæger at foretage legalt provokerede aborter efter Sundhedslovens § 92. (LOV Nr. 546).
Vi gør opmærksom på, at den første registrerede abort for en færøsk kvinde bosiddende på Færøerne er i 2002.
Ved indberetning af en abort skal bopælskommune for kvinden anføres, men da det også er muligt at registrere 'Øvrige Europa', 'Andre lande' og 'Uden eller 
ukendt kommune', er det ikke muligt at identificere, om det er en færøsk kvinde, som har fået foretaget en abort, hvis denne registrering af bopælskommune 
er valgt. 
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Særlige opmærksomhedspunkter: 
Hvis leverede opgørelse anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen ”Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra 
Sundhedsdatastyrelsen”.

Det er først i 2004 blevet lovligt for praktiserende speciallæger at foretage legalt provokerede aborter efter Sundhedslovens § 92. (LOV Nr. 546).

Vi gør opmærksom på, at den første registrerede abort for en færøsk kvinde bosiddende på Færøerne er i 2002.
Ved indberetning af en abort skal bopælskommune for kvinden anføres, men da det også er muligt at registrere 'Øvrige Europa', 'Andre lande' og 'Uden eller 
ukendt kommune', er det ikke muligt at identificere, om det er en færøsk kvinde, som har fået foretaget en abort, hvis denne registrering af bopælskommune 
er valgt. 
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