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HØRING  OM ETABLERING AV PSEUDONYMT  REGISTER OVER
SVANGERSKAPSAVBRUDD - FORSLAG TIL  ENDRINGER I
ABORTFORSKRIFTEN OG FORSLAG TIL ENDRINGER I
RESEPTREGISTERFORSKRIFTEN

Datatilsynet viser til høringsbrev av 06.10.2005 der det foreslås etablert et pseudonymt
register over svangerskapsavbrudd, herunder forslag til endringer i abortforskriften og
forslag til endringer i reseptregisterforskriften.

Sammendrag
Datatilsynet kan ikke støtte departementets anbefaling av etableringen av et
pseudonymt register over svangerskapsavbrudd.

I Norge råder prinsippet om rett til selvbestemt abort innenfor visse rammer. Kvinner
går ofte igjennom en vanskelig periode både forut for og etter at en abort er
gjennomført. Vissheten om at det vil skje en obligatorisk registrering av
personopplysninger i et sentralt register i tilknytning til gjennomføringen av et slikt
inngrep, sammenholdt med den mulighet dette gir til å finne frem tilbake til den
enkelte kvinnes identitet, vil kunne føre til at det oppleves enda vanskeligere å ta
valget om å gjennomføre et slikt inngrep. Dette kan trolig for enkelte oppleves som en
svekkelse av muligheten til selvbestemt abort. Registerets beskyttelse av de
registrertes personvern gjennom pseudonym form, forblir illusorisk når det i dag
allerede finnes flere personidentifiserbare registre med tilnærmet lik informasjon, for
eksempel Norsk pasientregister (NPR), Medisinsk fødselsregister og det enkelte
sykehus' pasientjournaler. Mulighetene for å finne tilbake til de registrerte kvinner
gjennom kobling, eller bakveisidentifikasjon, er absolutt til stede selv om det foreslåtte
registeret er pseudonymt.

Etablering av et pseudonymt  -  personentydig abortregister
Etableringen av et pseudonymt register over svangerskapsavbrudd innebærer at Norge
får et personentydig register over alle gjennomførte aborter. Ved å bruke
pseudonymiseringsformen, vil en kunne følge all kontakt en enkelt kvinne har hatt
med helsevesenet i denne sammenheng. Pseudonymisering anses ofte som en metode
som begrenser et registers latente personverntrussel. Men begrensningen blir av

Postadresse:  Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr:  Hjemmeside:
Postboks 8177 Dep Tollbugt 3 22 39 69 00 22 42 23 50 974 761 467  www.datatilsynet.no
0034 OSLO



mindre betydning når det samtidig finnes et stort antall direkte personidentifiserbare
registre hvor opplysningslikheten er stor, hvilket øker muligheten for
bakveisidentifikasj onen.

Forslag om opprettelse av NPR som et direkte personidentifiserbart register har nylig
vært på høring. I dette registeret vil man kunne finne detaljerte opplysninger om alle
pasienter i Norge, herunder kvinner som har gjennomført en abort. Muligheten for å
finne tilbake til identiteten til de kvinner som er registrert i et pseudonymt
abortregister, er altså mer enn mikroskopisk til stede.

Registreringen skal være obligatorisk. Den enkelte kvinne får da ikke selv lov til å
velge hvorvidt hennes svangerskapsavbrudd skal stå i dette registeret for all fremtid.
Det hersker ingen tvil i dagens samfunn om at det å gjennomgå en abort for mange er
en vond og vanskelig opplevelse. Denne pasientgruppen kan ikke sammenlignes med
enhver annen gruppe. Hensynet til disse kvinnene og kvinners rett til selvbestemt
abort, tilsier at det ikke bør knyttes registreringsplikt, utover journalføringsplikten, til
gjennomføringen av et slikt inngrep. Utgangspunktet for all behandling av
helseopplysninger er samtykke fra den det gjelder. Det skal som hovedregel svært
gode grunner for å fjerne seg fra dette prinsippet. Datatilsynet finner det betenkelig at
man velger å gjøre unntak fra dette prinsippet i forhold til så følsomme og personlige
opplysninger som informasjon om svangerskapsavbrudd må anses å være.

Det påpekes i høringsnotatet at opplysningskvaliteten vil øke betraktelig med
innføringen av et pseudonymt register. Datatilsynet bestrider ikke dette. Spørsmålet vil
likevel være hvorvidt man oppnår så mye bedre resultater med dette registeret, i for
eksempel forebyggende arbeid, at disse kvinnenes personvern skal svekkes. Den
norske lægeforening mener at formålene også kan oppnås med bruk av dagens
avidentifisertel register som så senere anonymiseres.

Datatilsynet henleder, også i det videre, oppmerksomheten til høringsuttalelsene fra
Den norske lægeforening og Norsk allmennlegeforening. Begge foreningene går imot
opprettelsen av et pseudonymt register over svangerskapsavbrudd. Disse foreningene
representerer i stor grad den gruppen av profesjonelle som er i kontakt med de aktuelle
for registrering, samtidig vil mange av dem være forskere på et høyt nivå. Det er
betimelig å stille spørsmålet om hvorfor disse aktørene mener at behovet for et slikt
register, i den foreslåtte form, ikke er godt nok begrunnet sett opp i mot det behov
disse kvinnene har for beskyttelse av sitt personvern.

Forslag til abortregisterforskrift

§ 1-3 Abortregisterets formål
Datatilsynet  er av  den oppfatning at den begrensning i registerets formål som kan
utledes av bestemmelsens  første ledd, oppheves  gjennom bestemmelsens andre ledd,
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der blant annet bruk til forskning er nevnt generelt uten noen tilknytning til
svangerskapsavbrudd. Dette er et svært følsomt register. I likhet med forskrift om
forsvarets helseregister, må bruken derfor begrenses. Det anbefales at bestemmelsens
siste ledd fjernes i sin helhet, subsidiært at formålet forskning tas bort og at de
resterende formål relateres til svangerskapsavbrudd.

§ 1-4 Lovlig  bruk av registeret
Dersom  §  1-3 vedtas i den foreslåtte form,  vil § 1-4 være av svært liten verdi, da
formålet i  §  1-3 er alt for vidt angitt.  Bestemmelsen er likevel viktig sett opp i mot
personvernrettens prinsipp om formålsbestemt behandling. Datatilsynet anbefaler at
bestemmelsen vedtas.

§ 1-7 Opplysninger  i Abortregisteret
Det gjøres  oppmerksom  på at spesielt punkt 2 i stor grad legger til rette for
bakveisidentifisering av kvinner som er registrert i registeret.  Disse opplysningene
finnes også  i NPR , i tillegg til at de finnes hos den virksomheten som har behandlet
kvinnen.

§ 2-1 Helsepersonells plikt til å sende inn opplysninger, informasjonsplikt
Datatilsynet er positivt til at informasjonsplikten overfor de registrerte presiseres. Det
bør i tillegg komme informasjon til befolkningen fra de sentrale myndigheter, slik at
helsepersonell ikke blir pålagt denne plikten alene. Informasjonsmateriell som skal
benyttes av det enkelte helsepersonell, må utarbeides fra sentralt hold. Dette for å sikre
at de registrerte blir gitt den samme informasjonen om registerets innhold, formål og
bruken av de registrerte opplysninger.

§ 5-2 Utlevering av opplysninger fra Abortregisteret
Se kommentarer nedenfor til forslag til korresponderende bestemmelse i
reseptregisterforskriften.

§ 6-1 Bevaring av opplysningene
Bestemmelsen gir hjemmel til oppbevaring av de registrerte opplysningene i
ubegrenset tid. Datatilsynet finner det betenkelig at behovet for dette ikke er
problematisert eller begrunnet i høringsnotatet. Personvernhensyn tilsier at
oppbevaringstiden for opplysninger av denne art skal begrenses. Disse hensynene
veiet opp i mot registerets formål, tilsier at opplysninger bør anonymiseres etter en
viss tid, senest ved personens død.

Det vises videre til Datatilsynets høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet av 12.
september d.å. om  forslag til forskrift om registerfor individbasert pleie- og
omsorgsstatistikk  (IPLOS). Datatilsynet ga her kommentarer til konkrete
bestemmelser som langt på vei er likelydende med de her foreslåtte bestemmelser. Se
spesielt kommentarer til dette forslagets § 4-1 forbud mot samtidig tilgang og 4-3 den
registrertes rett til innsyn.
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De generelle betraktingene om registerform i nevnte høringsuttalelse legges også til
grunn for det register som her foreslås. Datatilsynet peker her spesielt på at
pseudonyme registre kan etableres mindre inngripende enn det de ytre rammer for
forslaget tillater, og at de sentrale helsemyndigheter bør betrakte bruk av
grunnpseudonym for å realisere koblinger mellom de ulike pseudonyme registre.

Nevnte høringsuttalelse følger vedlagt dette brev.

Forslag  til endringer  i reseptregisterforskriften

Behandlingsgrunnlag for utleveringer av opplysninger fra reseptregisteret
Det er positivt at departementet ønsker å bidra til tydeliggjøring av at
reseptregisterforskriftens § 5-2, samtidig som den gir en utleveringshjemmel for
Nasjonalt folkehelseinstitutt, også anses som behandlingsgrunnlag for mottaker.
Datatilsynet er likevel fortsatt av den oppfatning at bestemmelsen er uklar. Ideelt sett
burde det, etter tilsynets oppfatning, fremgå av bestemmelsen at mottaker må ha et
behandlingsgrunnlag, jf. helseregisterlovens § 5 jf. personopplysningslovens § 9, uten
at databehandlingsansvarlig pålegges et korresponderende ansvar for å føre kontroll
med dette. Implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF, gjennom
personopplysningsloven og helseregisterloven, innebar et skifte fra forhåndskontroll til
etterkontroll i regi av Datatilsynet. Følgelig ble også ansvaret for oppfyllelse av
kravene lovverket pålegger den enkelte databehandlingsansvarlige hovedsakelig tillagt
denne. En bestemmelse som i stor grad overlater dette ansvaret til den utleverende
part, fjerner seg noe fra denne systematikken.

Det påpekes for øvrig at tilsvarende bestemmelse i forslag til forskrift om
individbasert pleie- og omsorgsstatistikk  § 5-2 (IPLOS),  i følge Sosial - og
helsedirektoratet, ikke er ment å gi behandlingsgrunnlag både for den utleverende og
den mottagende part. En slik manglende entydighet i tilsynelatende identisk  oppbygde
forskriftsbestemmelser fremstår,  etter Datatilsynets oppfatning,  som uheldig.

Det vises for øvrig til tidligere korrespondanse og møte i sakens anledning.

ed Else

G o enes
d' e ør

Hanne P. Gulbrandsen
seniorrådgiver

Vedlegg: Datatilsynets høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet av 12. september d.å.
om forslag til forskrift  om register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk  (IPLOS).
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