
 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 29. juni 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 924 

(Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Pernille Skipper (EL). 

 

Spørgsmål nr. 924:  

”Kan ministeren oplyse, hvad det vil koste at fjerne kravet om CPR-nummer og dansk 

bopæl for personer bosiddende på Færøerne for at få foretaget en abort vederlagsfrit 

i det danske sundhedsvæsen?” 

 

Svar: 

Det er min klare politiske holdning, at kvinders ret til at bestemme over egen krop, 

beslutte om og hvornår de vil have børn, er helt afgørende. Min holdning gælder alle 

kvinder, uanset hvor de bor. 

 

I Færøernes hjemmestyreordning er det helt centralt, at indretningen af det færøske 

samfund er et anliggende for de færøske myndigheder og i sidste instans for den fæ-

røske befolkning. Adgangen til abort er et spørgsmål, som fastlægges af de færøske 

myndigheder. Regeringen lægger vægt på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde 

med de færøske myndigheder, hvor regeringen naturligvis respekterer Færøernes 

selvbestemmelse. Det gælder også i spørgsmålet om abort.  

 

Der findes i dag regler, der giver kvinder fra Færøerne adgang til køb af sundheds-

ydelser i Danmark, herunder abort. Hvis kvinderne bor i Danmark, vil de automatisk 

være omfattet af den lovgivning på området, der gælder i Danmark, mht. adgangen 

til vederlagsfri abort. Adgangen til vederlagsfri abort i Danmark omfatter ligeledes 

kvinder fra Færøerne, der opholder sig i Danmark på skoleophold eller i uddannelses-

mæssigt øjemed.  

 

Omkostningerne ved en abort kan variere alt efter, om der er tale om en medicinsk 

abort eller en kirurgisk abort. Der findes ikke en særskilt enhedspris for aborter i Dan-

mark. Med betydelig usikkerhed skønnes det i gennemsnit, at omkostningerne pr. 

abort er 10.000 kr. Hertil kommer en konsultation før og efter aborten til samlet ca. 

3.300 kr.  

 

Det er ikke muligt at anslå omfanget af tilrejsende færøske kvinder under en ordning, 

som skitseret i spørgsmålet.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Magnus Heunicke 

Folketingets Sundhedsudvalg 

Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 

 
T +45 7226 9000 
F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk  
W http://sum.dk/  
 

 
Dato: 29-09-2022 
Enhed: SPOLD 

Sagsbeh.: DEPAMG 
Sagsnr.: 2209214 
Dok. nr.: 2396817 

 

Offentligt
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 924

Sundhedsudvalget 2021-22

mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/

