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Høring  -  etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd,
forslag til endringer i abortforskriften og forslag til endringer i resept-
registerforskriften

Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus har via fag- og foretaksutvikling, Helse Stavanger
fått anmodning om å utarbeide innspill til høringsuttalelse når det gjelder pseudonymt register over
svangerskapsavbrudd.

Da høringsfristen er 13 .  januar 2006 ,  sendes uttalelsen både direkte til Helse  Vest  og til Det Kongelig
Helse -  og omsorgsdepartementet. Uttalelsen følger også i papir til Helse -  og omsorgsdepartementet.

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet fra oktober 2005 om pseudonymt
register over svangerskapsavbrudd og endringer i reseptregisterforskriften. Videre vises til brev fra
Helse og omsorgsdepartementet til Helse Stavanger datert 06.10.05.

Kvinneklinikken, SUS er bedt om å uttale seg om den delen av høringsnotatet som gjelder pseudonymt
register over svangerskapsavbrudd.

Kvinneklinikken, SUS er enig i at formålet for et register over svangerskapsavbrudd må være å gi
grunnlaget for utarbeidelsen av statistikker og praktisering av lov om svangerskapsavbrudd, bidra til å
evaluere tiltak mot uønskede svangerskap og svangerskapsavbrudd, og bidra til økt kunnskap om
årsaker til svangerskapsavbrudd og kvinners reproduktive helse gjennom forskning.

Det fremkommer av høringsnotatet at dagens avidentifiserte register over svangerskapsavbrudd ikke gir
nødvendig data til å kunne drive egnet forskning og ivareta de formål som er nevnt innledningsvis.

Ut i fra høringsnotatet fremgår det at et psudonymt helseregister vil ivareta personvernhensyn. Det er
svært nødvendig at et register over svangerskapsavbrudd har strenge rutiner når en vil sikre person-
vernet.

I kapittel 9 - Forslag til forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over
svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften), kap. 2-4 Overføringsformat, kvalitetskontroll og
innsending, står det i 3. avsnitt at:

Helse Stavanger HF, Besøksadresse :  Armauer Hansensvei 20, Postadresse :  PB 8100, 4068 Stavanger
E-postadresse : h l - v n r .n , Telefon  0 51 51, www.h l -  van r n , organisasjonsnummer  983 974 678



"For oversending fra virksomhet  som nevnt  i 51~7 skal det foretas en  kvalitetskontroll av at opplysningene er i henhold til
forskriften  bestemmelser".
I merknadene finner en ikke S 2-4 nærmere utdypet .  Det er viktig at det i merknadene omtales nærmere
hvilken kvalitetskontroll av opplysningene en har sett for seg at virksomheten skal foreta.

Ad 5 - Sammenstillin o utleverin av o 1 snin er:
Kapitlet gir grundige opplysninger om at personvernet blir svært godt ivaretatt.

Konklusjon:
Kvinneklinikken, SUS støtter forskrift om etablering av pseudonymt register over
svangerskapsavbrudd. Det ville vært en fordel om det presiseres i merknadene hvilke krav til
kvalitetskontroll som gis til virksomhet som skal sende over opplysningene.

På vegne av Stavanger Universitetssjukehus;
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