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Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl.
(V) om att tillgängliggöra rätten till abort för utländska
kvinnor i Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att tillgängliggöra
rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting (SLL).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-22
Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och
kvinnosjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Abort är en del av den svenska hälso- och sjukvårdsverksamheten och en
av de åtgärder som landstingen har skyldighet att tillhandahålla.
Abort eller avbrytande av graviditet tilläts enligt abortlagen
(SFS1974:595) till och med 2007 e n d a s t om kvinnan var svensk
medborgare, bosatt i Sverige, asylsökande eller om
Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnat tillstånd till åtgärden.
Lagändring 2008
Den 1 januari 2008 inträdde en ändring i abortlagen (SFS
2007:998) vilken möjliggjorde för kvinnor som inte är svenska
medborgare eller bosatta i Sverige att få abort utförd i landet utan
särskilt tillstånd.
Med begreppet utländsk kvinna avses en kvinna som inte är svensk
medborgare, inte är bosatt eller folkbokförd i Sverige eller
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asylsökande. Asylsökande kvinnor och utländska kvinnor som är
folkbokförda i Sverige har laglig rätt till abort i Sverige.
Före lagändringen 2008 kunde utländska kvinnor få tillstånd till abort i
Sverige efter att ha ansökt hos Socialstyrelsen. Den vanligaste anledningen
till att Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska
frågor, Rättsliga rådet, beviljade abort var kvinnans anknytning till
Sverige, till exempel att kvinnan blivit gravid med en svensk man under
en vistelse i Sverige eller att kvinnan blivit gravid under studier i
Sverige. Motiv för att avslå ansökan kunde vara att kvinnan saknade
anknytning till Sverige och att målet för vistelsen i landet var att få en
abort utförd. Under 2006 och 2007 beviljades tillstånd för 72 respektive
88 utländska kvinnor att få genomgå abort i Sverige.
Socialstyrelsen fick 2009, som en konsekvens av lagändringen, i uppdrag
att samla in statistik över antalet aborter som utförts på utländska kvinnor i
Sverige under året 2009. Information om uppdraget samt en förtryckt
blankett skickades ut till landets abortkliniker. Svarsfrekvensen var 98
procent. Resultatet visade att 132 aborter utfördes under år 2009 vid 29 av
totalt 106 abortkliniker. Den största andelen aborter utfördes på kvinnor
från Asien, 29 procent, följt av land inom EU utom Norden, 19 procent och
Sydamerika, 16 procent. Elva procent av det totala antalet aborter utfördes
på kvinnor från Norden.
Mer än hälften, 58 procent av aborterna genomfördes i tidig graviditet, det
vill säga före utgången av den nionde (9+0) graviditetsveckan. Knappt var
fjärde abort utfördes efter vecka nio (9+0) men före utgången av den tolfte
veckan, (12+0), 24 procent. Andelen sena aborter, utförda efter utgången av
tolfte veckan, var 17 procent. Antalet aborter utförda på utländska kvinnor
under 2009 (n=132) kan sättas i relation till att det totalt utfördes 38 000
aborter i Sverige under 2008. Någon ytterligare uppföljning har därefter
inte genomförts av Socialstyrelsen.
I Stockholms län utfördes 95 aborter på utländska kvinnor under 2013 och
under 2014 genomfördes 105 aborter på utländska kvinnor.
Finansiering
Finansiering och betalning för en abort ska ske enligt de generella regler
som gäller när utländska personer får hälso- och sjukvård i Sverige.
I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som
ges utländska personer ersätts landstingens kostnader för
vården antingen av individens sjukvårdsförsäkring i hemlandet
eller av individen själv beroende på vilka regler som gäller i det
enskilda fallet.
I Stockholm utgår akutsjukhusen från en utomlänsprislista som fastställts
av Samverkansnämnden för region Stockholm-Gotland, och omfattar
perioden januari till december. Denna ersättning används även när
akutsjukhusen debiterar akutsjukvård av utländska medborgare.
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Från och med 2006 ersätts såväl sluten- som öppenvård i SLL enligt
NordDRG och samma viktlista som gäller inom SLL tillämpas för
utomlänspatienter och utlandspatienter. Från och med 2014 baseras
utomlänsprislistan på Nationell viktlista som tas fram av Socialstyrelsen.
Det finns undantag som tillämpas inom SLL. För vård av
regionsjukvårdskaraktär tillämpar Karolinska Universitetssjukhuset
klinikspecifika fasta priser eller kostnad per patient (KPP).
Poängpriset för 2014 (pris för vikt 1,0) för SLL är 48 167 kronor.
Ersättningen till akutsjukhusen av utförda aborter som gjorts på utländska
medborgare ska inte skilja sig åt då akutsjukvården tillämpar den nationella
viktlistan och ersätts enligt DRG. Däremot kan det finnas vissa patienter
som själva betalar en annan ersättning. Det kan vara att patienten har sökt
vård i Sverige via sitt hemlands motsvarighet till försäkringskassan. På
samma sätt som svenskar söker vård i annat land via Försäkringskassan.
Ökning av antalet aborter
En farhåga som debatterades inför lagändringen var att antalet aborter i
Sverige skulle öka kraftigt. För 2006 och 2007 beviljades tillstånd för
72 respektive 88 utländska kvinnor att få genomgå abort i Sverige. Efter
ändringen av abortlagen utfördes 132 aborter under 2009. Detta antal kan
sättas i relation till att det totalt utfördes 38 000 aborter i Sverige under
2008.
En ytterligare farhåga inför lagändringen 2008 var att den skulle medföra
att kvinnor från nordiska länder, exempelvis Norge med en mer restriktiv
abortlagstiftning, skulle komma till Sverige för abort efter utgången av
graviditetsvecka 12, 12+0. Detta skulle resultera i en ökad andel sena
aborter i Sverige. En tidig abort är skonsammare för kvinnan än en sen och
en tidig abort och ger även kvinnan möjlighet att välja mellan medicinsk
och kirurgisk abort.
Av Socialstyrelsens uppföljning framgår att av de 15 kvinnor som kom från
ett nordiskt land, utfördes 7 aborter i tidig graviditet, före 9+0 veckor och 8
aborter efter utgången av vecka 12,12+0.
Avslutning
Av det som framkommit finns i nuläget ingenting som tyder på att antalet
aborter skulle öka kraftigt genom att tillåta utländska kvinnor att söka abort
i Sverige med sedvanlig patientavgift.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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