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Høringsuttalelse - Pseudonymt register over svangerskapsavbrudd

Vi har med interesse lest høringsnotatet  om etablering av pseudonymt register over
svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)  og er enig i de vurderinger departementet har gjort.

KITH er særlig tilfreds med at departementet har valgt å foreslå å opprette abortregisteret som
et pseudonymt helseregister i stedet for et helseregister med personidentifiserbare
opplysninger.

KITH støtter forslaget om at Statistisk sentralbyrå (SSB) tildeles oppgaven som TPF for
abortregisteret. Vi vil her foreslå at den TPF-løsning som er utviklet for Reseptregisteret og
som SSB har ansvaret for, videreutvikles slik at den løsningen også dekker abortregisterets
behov. I tillegg til at dette vil være kostnadseffektivt, vil det etter vårt skjønn også ut fra
sikkerhetsbetraktninger være fordelaktig om det etableres en felles TPF for alle pseudonyme
helseregistre. KITH anbefaler videre at tildeling av pseudonym baseres på et grunn-
pseudonym, jf. 1-8/2005 pkt. 4.3, slik at f.eks. sammenstilling med opplysninger i andre
registre kan skje  uten  at TPF må gjenskape fødselsnummeret. Dette vil klart minske faren for
at identiteten til de registrerte kan komme på avveie.

Kommentarer til forslag til abortregisterforskrift

Til § 1-5 Databehandlingsansvarlig og databehandler

Siste ledd:  Den databehandlingsansvarlige skal ved enhver registrering i registeret kunne
dokumentere hvilke kodeverk og klassifikasjoner som er benyttet.

Etter KITHs mening bør dette leddet utgå, det gir knapt noen mening å ta dette med under
bestemmelsen om databehandlingsansvarlig og databehandler. En bestemmelse om bruk av
kodeverk og klassifikasjoner bør heller tas inn i § 2-1, alternativt § 2-4, slik som foreslått
nedenfor.

Til § 2-1 Helsepersonells plikt til å sende inn opplysninger, informasjonsplikt

Her bør det stilles krav om bruk av kodeverk og klassifikasjoner. Bestemmelsen foreslås
derfor endret som følger:

Helsepersonell plikter, uten hinder av taushetsplikten, å sende Abortregisteret
de opplysningene om hver enkelt pasient som gjør det mulig å registrere de

opplysningene som er nevnt i § 1-7 annet ledd. Den databehandlingsansvarlige gir
nærmere bestemmelser om plikten til å sende inn slike opplysninger  samt om hvilke
klassifikasjoner og kodeverk som skal benyttes.
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Helsepersonell skal informere den registrerte om innsending av opplysninger
til Abortregisteret.

Til § 3-1 Pseudonymene

Siste ledd:  Det er ikke tillatt å gjenskape et fødselsnummer på grunnlag av et pseudonym for
andre enn TPF.

Å gi TPF en slik ubetinget rett til å gjenskape fødselsnummer fra et pseudonym er etter
KITHs mening å gå vel langt. I rundskriv 1-8/2005 heter det:

Det vil derfor etter departementets syn ikke svekke pseudonymet om den tiltrodde
pseudonymforvalter har adgang til i bestemte tilfeller, og på bestemte måter kan
tilbakeføre pseudonym til fødselsnummer  i en intern prosess.

KITH mener derfor at heller ikke TPF bør ha tillatelse til å gjenskape  fødselsnummeret annet
enn eventuelt  i  interne prosesser  benyttet i forbindelse  med sammenstilling  av opplysninger,
kvalitetssikring av opplysningene eller den registrertes innsynsrett.

Benyttes pseudonymisering basert på et grunnpseudonym, jf. 1-8/2005 pkt. 4.3, kan denne
typen operasjoner skje  uten  å gjenskape fødselsnummeret. KITH foreslår derfor at dette leddet
endres slik at det blir identisk med tilsvarende  bestemmelse  i reseptregisterforskriften (§ 3-1)

Det er ikke tillatt å gjenskape et fødselsnummer på grunnlag av et pseudonym.

Til § 5-2  Utlevering av opplysninger fra Abortregisteret

Bestemmelsen bør angi hvilken  form (pseudonymt ,  avidentifisert eller anonymt)
opplysningene skal kunne utleveres på. Etter vår mening bør det ikke tillates å utlevere
opplysningene på pseudonym form,  dette selv om det ble opprettet egne pseudonymer for
utleveringen. Dette fordi pseudonyme opplysninger kan gi mulighet for å sammenstille de
avleverte opplysningene med andre opplysninger om de registrerte.  Slik sammenstilling bør
etter KITHs mening bare kunne skje før utlevering etter bestemmelsen i § 5-3.

KITH har ingen merknader til forslagene om endringer i reseptregisterforskriften og
abortforskriften.

Kontaktperson i denne saken er sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, tlf. 73 59 86 10,
e-post: tony@kith.no.
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