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HELSE • ØST

Etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd ,  forslag til
endringer i abortforskriften og reseptregisterforskriften ,  høring.

Akershus universitetssykehus HF viser til oversendt høringsnotat av 6. oktober med forslag til
endringer i forskriftene om abort og reseptregisteret med svarfrist 13. januar 2006.

Akershus universitetssykehus ser i utgangspunktet positivt på endringsforslagene; og har
ingen kommentarer til de mindre endringene i reseptregisteret.

Når det gjelder registeret over svangerskapsavbrudd,  ser foretaket at noen forhold er av en slik
art at de i særlig grad må sikres for å ivareta de abortsøkende kvinnene  (pasientene). Dette
gjelder særlig pasientenes rett til vern om personlig integritet,  rett til vern mot spredning av
opplysninger og rett til innsyn i de registrerte opplysningene. Disse forholdene må tillegges
særlig vekt idet opplysninger om svangerskapsavbrudd er særlig sensitive helseopplysninger.
Opplysninger om abort er i mange sammenhenger tabubelagte ,  og kan lett aktivere
fordommer i forhold til kvinner som har tatt abort.  Pasienter som sokner til små lokalsamfunn,
vil her kunne være særlig sårbare.  På denne bakgrunn er det viktig at det ved vurderingene av
søknadene om tilgang til opplysninger settes grenser for hvor detaljerte de statistiske
opplysningene som ønskes tatt ut, skal kunne brytes ned  -  nettopp av hensyn til at den enkelte
pasient ikke skal kunne gjenkjennes  (for eksempel ved at det defineres en minste størrelse for
grupper man ikke kan gå under).  Dette vil særlig være aktuelt for pasientopplysninger som
kan kobles til inn-  og utskrivningsdato ,  tidligere svangerskap og prevensjonsbruk i tillegg til
alder og bostedskommune , jf § 1-7.

Det er videre viktig at man gjennom valg av tekniske løsninger velger dem som gir færrest
mulig muligheter for å spore informasjon tilbake til den enkelte pasient. Foretaket finner det
derfor betryggende at en frittstående instans (TPF) skal ha ansvar for systemet for de tiltrodde
pasientopplysningene, jf § 1-6.

Foretaket oppfatter at innsynsretten for pasienten er ivaretatt ved at det kun er pasienten selv
som skal ha tilgang til de tre nødvendige "nøkkelsettene" personnummeret, helseopplysningen
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og pseudonymet, hvilket gir pasienten kontroll med opplysningene om seg selv, og at
sikringen av disse er ivaretatt på adekvat måte. Vi imøteser en nærmere beskrivelse av
hvordan innsynsretten er tenkt løst i den daglige driften av registeret, jf § 2-1.

Med vennlig hilsen
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k Kreyberg Normann
Adm.direktør
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