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Høring  -  Pseudonymt register over svangerskapsavbrudd og endringer i
reseptregisterforskriften

Regional komite for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge, har behandlet høringsbrevet av 6.
oktober 2005 om ovennevnte saker, og har følgende kommentarer:

1. Registeret over svangerskapsavbrudd.

REK Øst deler fullt ut det generelle syn at det er viktig at medisinske registre er funksjonelle,
at de gir det best mulige grunnlag for medisinsk forskning og for gjennomføring av
myndighetenes helsepolitikk. Komiteen ser også at et pseudonymt register er et mer tjenlig
verktøy enn dagens avidentifiserte register.

REK Øst er imidlertid også opptatt av at personvernet tas vare på, både i forskning og i
forvaltning i helsesektoren. Det er derfor med en viss skepsis at komiteen finner å kunne
anbefale opprettelsen av et register som ikke er avidentifisert. Denne skepsis knytter seg både
til hvordan registeret vil bli brukt og til mulighetene for misbruk av registeropplysninger.

Det er for komiteen en grunnleggende forutsetning at opplysningene i registeret ikke kan føres
tilbake til individet. Dette innebærer både at det må bygges inn garantier mot at forskere får
utlevert pseudonymet og mot at sensitive opplysninger kommer pa avveie ved misbruk av
opplysninger. Komiteen deler departementets syn om at det må etableres strenge regler om
håndteringen av opplysningene i registeret.

Ut fra sitt grunnsyn ville REK Øst ikke kunne anbefale et personidentifiserbart register innen
dette saksområde.
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2. Reseptregisterforskriften.

REK Øst har ingen kommentarer til den foreslåtte endring, under forutsetning av at
personvernet ivaretas gjennom endringen i abortforskriften slik at opplysningene ikke vil være
personidentifiserbare.

Med vennlig hilsen

Knut Enge  al
Professor dr.med. Ida Nyquist
Leder sekretær


