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Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1, 3 § 1 och 4 § 2
förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen
att meddela föreskrifter m.m.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfattas
av abortlagen (1974:595).
2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter:
kirurgisk abort

graviditet som avbryts genom instrumentell utrym
ning av livmodern

medicinsk abort

graviditet som avbryts genom läkemedelsbehandling

2 kap. Ansvar för ledningssystem
1 § Varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska
inrättas, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12)
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, kompletteras med de rutiner som ska fastställas i enlighet med
3 och 4 kap. i det följande.

3 kap. Information och stödsamtal
Medicinsk information m.m.
1 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för
1. vilken medicinsk och annan information som ska lämnas,
2. när informationen ska lämnas, och
3. på vilket sätt informationen ska lämnas
till en kvinna som begär abort, så att hon får den information hon behöver.
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Preventivmedelsrådgivning och stödsamtal
2 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerstäl
ler att kvinnan erbjuds
1. preventivmedelsrådgivning före eller efter en abort,
2. stödsamtal före och efter en abort, och
3. stödsamtal före och efter avbrytande av havandeskap enligt 6 §
abortlagen (1974:595).
Kvinnor under 18 år
3 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en
bedömning ska göras för att avgöra huruvida information ska lämnas
till vårdnadshavarna när kvinnan som begär abort är under 18 år.
4 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en be
dömning ska göras för att avgöra huruvida en anmälan ska göras till
socialnämnden eller motsvarande när kvinnan som begär abort är under 18 år.

4 kap. Genomförande av abort samt efterkontroll
Gemensamma bestämmelser för kirurgisk och medicinsk abort
1 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerstäl
ler att en abort utförs snarast möjligt
1. efter det att en kvinna har bestämt sig för att genomgå aborten, och
2. efter det att tillstånd till abort enligt 3 § abortlagen (1974:595) har
lämnats.
2 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säker
ställer att kvinnans behov av hjälp och stöd från hälso- och sjukvårds
personalen med anledning av en abort blir tillgodosett, oavsett tid på
dygnet.
Kompletterande bestämmelser för medicinsk abort
3 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer
1. att kvinnan vid en medicinsk abort genomgår den inledande läkemedelsbehandlingen på en sjukvårdsinrättning i enlighet med 5 §
andra stycket abortlagen (1974:595), och
2. att en bedömning görs av huruvida det är lämpligt att kvinnan, om
hon så önskar, fullföljer den medicinska aborten i hemmet.
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Efterkontroll
4 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säker
ställer
1. att kvinnan vid en kirurgisk abort erbjuds en efterkontroll, och
2. att kvinnan vid en medicinsk abort följs upp med en efterkontroll
för att fastställa att graviditeten är avslutad.

5 kap. Ansökan om tillstånd till sen abort eller
avbrytande av havandeskap
1 § En ansökan till Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och
medicinska frågor (Rättsliga rådet) om tillstånd till
1. abort efter utgången av artonde havandeskapsveckan (arton fullbor
dade veckor + noll dagar), eller
2. avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde havandeskaps
veckan
ska göras på bifogad blankett (bilaga 1).
2 § Till ansökan ska bifogas
1. en medicinsk utredning (bilaga 2), och
2. en psykosocial utredning (bilaga 3), om psykosociala skäl åberopas.
1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2009.
2. Genom författningen upphävs
– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:8) rörande omhändertagande av foster efter abort
– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:4)
om abort.
Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM
Elin Siljehag
(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)



SOSFS
2009:15

Bilaga 1
Bilaga 1

ANSÖKAN om tillstånd till abort
eller avbrytande av havandeskap

Rättsliga rådet
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Kvinnan
Efternamn och förnamn

Personnr eller om utländsk medborgare, födelsedatum

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon (inkl. riktnr)

Postort
Medborgarskap (om ej svenskt)

Vårdinrättning
Sjukhus

Klinik

Utdelningsadress
Telefon (inkl. riktnr)

Postnummer
Fax (inkl. riktnr)

Postort
E-post

Med hänvisning till bifogade handlingar ansöker jag om tillstånd till abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan (3 § abortlagen [1974:595])
Med hänvisning till bifogade handlingar ansöker jag om tillstånd till avbrytande av havandeskap efter utgången av 18:e havandeskapsveckan
(6 § abortlagen [1974:595])

.........................................................................................
(Ort och datum)

.........................................................................................................................................
(Kvinnans namnteckning)

Bifogade handlingar till stöd för ansökan
Medicinsk utredning
Psykosocial utredning
Övriga kompletterande handlingar, t.ex. ultraljudsutlåtande och eventuell skriftlig redogörelse från kvinnan

SOSFS 2009:15 bil. 1

............................................................................................................................................................................................................................................
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Bilaga 2

Bilaga 2

MEDICINSK UTREDNING

att bifogas ansökan om tillstånd till abort
eller avbrytande av havandeskap

Kvinnan
Efternamn och förnamn

Personnr eller om utländsk medborgare, födelsedatum

Anamnes och allmän status

Uppgifter om aktuell graviditet

Om missbildning eller skada hos fostret har konstaterats och sådana skäl åberopas, beskriv missbildningens eller skadans omfattning och konsekvenser

Om medicinska skäl hos den gravida kvinnan åberopas, beskriv hur graviditeten påverkar kvinnans hälsa

Med utgångspunkt från ultraljudsundersökning den ..................... (datum) bedöms graviditetslängden idag den ..................... vara ..................... fullbordade
veckor och ..................... dagar

SOSFS 2009:15 bil. 2

Fostret kan inte antas vara livsdugligt utanför livmodern

Datum

Tjänsteställe

Läkarens namnteckning

Namnförtydligande

Telefon (inkl. riktnr)
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Bilaga 3
Bilaga 3

PSYKOSOCIAL UTREDNING

att bifogas ansökan om tillstånd till abort
eller avbrytande av havandeskap

Kvinnan
Efternamn och förnamn

Personnr eller om utländsk medborgare, födelsedatum

Uppgifter av betydelse för Rättsliga rådets bedömning
Redogör för
– orsakerna till att kvinnan ansöker om sen abort
– kvinnans familjesituation
– kvinnans psykosociala situation
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– övriga omständigheter av betydelse



Datum

Befattning/titel

Utredarens namnteckning

Tjänsteställe

Namnförtydligande

Telefon (inkl. riktnr)

