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Indledning
Landslægeembedet modtager kvartalsvise anmeldelser af provokerede aborter fra regionssygehuse
og Sundhedscentre. Disse anmeldelser kvalitetssikres løbende og bliver præsenteret nedenfor.

Antal aborter i 2019
I 2019 blev der foretaget i alt 902 provokerede aborter. Der var 29 færre provokerede aborter i
2019 sammenlignet med 2018, hvor der blev foretaget 931 provokerede aborter.
Den gennemsnitlige graviditetslængde ved provokerede aborter var 8,1 uger, med en spændevidde
fra 2 til 21 uger.

Aldersfordeling
Tabel 1: Antal provokerede aborter fordelt på alder i 2019

Alder
Antal

13-19
161

20-29
476

30-39
250

40-45
15

Tabel 1 viser, at de fleste kvinder, som fik foretaget en provokeret abort var mellem 20 til 29 år.
Gennemsnitsalderen var 25,8 år, mens den yngste var 13 år og den ældste 45 år.
I alt var 161 teenagere (alder mellem 13-19 år), heraf var 83 under 18 år og 6 under 15 år.
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Fordeling i sundhedsregioner
Tabel 2: Antal provokerede aborter fordelt i sundhedsregioner

Sundhedsregion
Antal
Antal per. 1000

Sundhedsregion
Kujataa
107
80,4b

Sundhedsregion
Sermersooq
404
72,8b

Sundhedsregion
Qeqqa
153
73,3b

Sundhedsregion
Qeqertalik/Disko
74
51,1b

Sundhedsregion
Avannaa
164
67,3b

25,4

25,8

24,3

26,0

27,0

8,3c

8,0d

8,0

8,9

8,2

kvinder i
Sundhedsregiona
Gennemsnitsalder
(år)
Gennemsnitlig
graviditetslængde
(uge)
a)
b)

c)
d)

Midtårsbefolkning (1. juli) for kvinder i Sundhedsregion (tabel: BEDSTM2 i www.stat.gl).
Rate per 1000 kvinder= [antal abort i sundhedsregion/antal kvinder i aldersgruppen 15-49 år i sundhedsregion) x
1000].
Note: Befolkningsgruppen, som kommer i nævneren indeholder kun 15-49 årige, antallet af de få aborter under
15 år er inkluderet i tælleren.
En graviditetslængde (uge) mangler/missing
4 graviditetslængde (uge) mangler/missing

Ovenfor i tabel 2 vises, at blev der foretaget flest svangerskabsafbrydelser i Sundhedsregion Kujataa
og færrest i Sundhedsregion Qeqertalik/Disko.
Der var 80,4 svangerskabsafbrydelser per 1000 kvinder i Sundhedsregion Kujataa og der var 51,1
svangerskabsafbrydelser per 1000 kvinder i Sundhedsregion Qeqertalik/Disko.
Dertil kan det ses i tabel 2, at gennemsnitsalderen hos kvinderne var lavest i Sundhedsregion Qeqqa
og højest i Sundhedsregion Avannaa. Den gennemsnitlige graviditetslængde var kortest i
Sundhedsregion Sermersooq og Sundhedsregion Qeqqa, og længst i Sundhedsregion
Qeqertalik/Disko.

Kvartal
Antal provokerede aborter på hvert kvartal i 2019.

Figur 1: Provokerede aborter fordelt i kvartaler i 2019
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Figur 1 viser at der var små kvartalsvise variationer i antal provokerede aborter. De fleste
provokerede aborter skete i 3. kvartal, hvor der var i alt blev foretaget 243 provokerede aborter.
Det færrest antal provokerede aborter blev foretaget i 1. kvartal, hvor der var 239 provokerede
aborter.

Senaborter
En senabort er en svangerskabsafbrydelse efter den 12. graviditetsuge. Der blev foretaget 14
senaborter i 2019. Der blev givet afslag på 2 anmodninger om senabort.

Tabel 3: Antal senaborter fordelt på graviditetslængde (uge).

Graviditetslænge 13
(uge)
Antal
4

14

15

16

17

19

21

2

2

2

2

1

1

Der blev foretaget 14 senaborter, hvor de fleste var 13 uger henne i graviditeten (tabel 3). En enkelt
senabort blev foretaget i uge 21 og indgrebet blev foretaget på grund af alvorlig sygdom hos
fosteret.
Gennemsnitsalderen for kvinder, som fik foretaget en senabort var 24 år, den yngste var 15 år og
den ældste 36 år.
Læs om lovgivning om provokeret aborter:
https://nun.gl/Emner/Sundhedsprofessionelle/Groenlands_Sundhedslovgivning?sc_lang=da

Lovgivning vedrørende svangerskabsafbrydelse, sterilisation og kastration
Lov nr. 232 af 12. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse
Bekendtgørelse nr. 265 af 19. juni 1975 for Grønland om svangerskabsafbrydelse
Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse i Grønland
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