
 

     
Kvinnefrontens kommentarer vedr Høringsnotatet om Abortregister. 
 
Kvinnefronten synes det er positiv med økt forskning og økt kunnskap som fører til bedring av 
kvinners reproduktive helse og kvinners generelle helsetilstand. Å samle statistisk informasjon 
om helse og sykdommer er god offentlig helsepolitikk. Når det gjelder abort er det viktig å se 
om forebyggende tiltak mot uønskede svangerskap når fram til alle aktuelle grupper: menn, 
ungdom og alle aktuelle grupper av kvinner som unge, fattige, innvandrerkvinner eller andre 
kvinner som kan ha problemer med å nyttegjøre seg helsetjenester. 
 
 
Kvinnefrontens kommentarer 
Hovedforskjellen mellom dagens ordning og den forrige regjerings forslag til abortregister: er 
en omlegging av abortregistreringen fra en anonym til en ikke-anonym registrering. Generelt 
sett er Kvinnefronten ikke for en registrering av kvinner som bryter med kvinners anonyme 
rettsvern. 
 
Vi mener at statistiske opplysninger som sosial klasse, etnisitet, alder, abortsted, årsak til 
abort eller svangerskapslengde ikke på noen måte må kunne kobles til den enkelte kvinne. Vi 
spør oss hva og for hvem det er så viktig å knytte denne informasjonen til den enkelte 
kvinnen. 
 
En revidering av dagens anonyme skjema og registrering kan langt på vei ta inn 
informasjonskategorier som blir etterlyst i høringsnotatet: f. eks. etnisitet. 
 
Høringsnotatet s. 5 skriver ” Blant annet gir dagens registre ikke tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere effekten av konkrete forebyggende tiltak mot 
uønskede svangerskap og abort. Fordi registeret i SSB er avidentifisert og ikke individbasert, 
kan man ikke koble opplysninger fra SSB med opplysninger fra andre helseregistre. Derfor er 
det ikke mulig å evaluere følgene av svangerskapsavbrudd for kvinners helse på kort eller 
lang sikt.” 
Dagens anonyme abortregistrering gir mye viktig informasjon. Den statistikken som er 
tilgjengelig i dag har allerede fortalt oss at de tiltak som har vært iverksatt overfor f.eks.  

• ungdom: gratis tilgang til prevensjon, reseptfri nødprevensjon har ført til nedgang i 
uønskete svangerskap og abort.  

 
På samme måte kunne man straks iverksette følgende tre tiltak som Kvinnefronten mener vil 
redusere uønskete svangerskap og abort: 

• Gjeninnføre gratis sterilisering av kvinner og menn. 



• Sette ned prisen på prevensjon drastisk, som f. eks. hormonspiralen, som nå koster kr. 
1.300,-. 

• Fremme økt kondombruk blant unge menn, og redusere prisen til kondom til kr 1,-. 
 
Ingen av disse tiltakene er nevnt i høringsnotatet. 
 
Generelt sett så synes vi det er uklart hva den forrige regjering mener er utilstrekkelig i 
dagens ordning. 
 
Hvilke andre helseregistre er det man tenker at det nye abortregisteret skal koples opp mot? 
Hvilke nasjonale helseregistre finnes eller er under planlegging? Mangel på slik konkret 
informasjon preger dessverre Høringsnotatet. 
 
Det hadde også vært interessant å få sett alle de kategoriene som er i det svenske anonyme 
registeret, for å vurdere om det var kategorier som dagens norske register kunne nyttegjøre 
seg. 
 
Kvinnefronten har i 30 år vært pådriver for og aktiv deltaker i debatt om kvinners 
reproduktive helse og kvinners generelle helsetilstand, og vårt internasjonale engasjement i 
dette gjør at vi har en oppdatert kunnskapsbase. Vi vil be om å bli høringsinstans i denne og 
fremtidige høringsnotater som omhandler kvinners reproduktive helse og kvinners generelle 
helsetilstand. 
 
Vi vil også peke på andre organisasjoner som burde ha fått dette høringsnotatet til uttalelse: 
MIRA-senteret, Islamsk kvinnegruppe, LLH, PLUS, KSO, NSSR, Norsk Gynekologisk 
Forening, Nettverk for funksjonshemmede, seksualitet og samliv, m.fl. 
 
 
Ut ifra det Høringsnotatet som foreligger er Kvinnefronten i mot det foreslåtte 
abortregisteret. Vi ønsker å holde fast ved et anonymisert abortregister, men er positive 
til en gjennomgang og eventuell revidering av kategoriene i dagens skjema. 
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