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HØRING - ETABLERING AV PSEDONYMT REGISTER OVER SVANGERSKAPS-
AVBRUDD, FORSLAG TIL ENDRINGER I ABORTFORSKRIFTEN OG FORSLAG
TIL ENDRINGER I RESEPTREGISTERFORSKRIFTEN - UTTALELSE FRA
REGIONAL KOMITE FOR MEDISINSK FORSKNINGSETIKK, NORD-NORGE

Regional komite for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge (REK Nord) har i møte 15.12.05
behandlet forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av et pseudonymt, ikke-
samtykkebasert, personentydig register over svangerskapsavbrudd. Forslaget om å opprette
registeret er dels begrunnet i behov for bedre statistikk, men hovedbegrunnelsen synes å være
forskningsformål.

Parallelt med denne saken foreligger også et forslag om å gjøre Norsk pasientregister (NPR) til
et personidentifiserbart register uten samtykke. Dersom NPR endres til å bli et personentydig
register, enten det blir personidentifiserbart eller pseudonymt, vil dette kunne gi komplett stati-
stikk over alle aborter i Norge, med mulighet for å følge individer over tid. NPR vil dermed
kunne gi informasjon om alle aborter koblet til demografiske data om alder, bosted, helsefore-
tak, samt om aborten er provosert/spontan, før/etter 12 uke og type inngrep. Det vil imidlertid
ikke gi informasjon om hvorfor kvinnen velger å ta abort, psykososiale forhold m.m.

Det er et viktig prinsipp i Norge at biomedisinsk forskning skal være samtykkebasert. Det bør
være særskilt tungtveiende grunner til å fravike dette prinsippet. REK Nord kan ikke se at det
foreligger slike grunner i dette tilfellet. Selv om det er viktig med forskning på abort, bl.a. for
å forebygge, kan vi ikke se at forskning på abort er viktigere enn f eks forskning på de store
folkesykdommene. Opplysninger om abort oppfattes dessuten av de fleste som spesielt sensi-
tive opplysninger, langt mer enn opplysninger om andre somatiske tilstander.

Formålet med registeret skal bl.a. være å få mer kunnskap om kvinner som gjennomfører pro-
voserte aborter før utgangen av 12 uke, dette for å kunne iverksette konkrete og målrettede
forebyggingstiltak. Selvbestemt abort innen utgangen av 12 uke innebærer at kvinnen ikke
trenger å begrunne sitt valg. Dersom det foreslåtte pseudonyme registeret skal kunne brukes til
å forske på hvorfor kvinner velger å ta provosert abort før 12 uke, må man nødvendigvis spørre
kvinnene om dette, og man vil også måtte innhente opplysninger om psykososiale forhold.
Dette vil kunne representere en unødig ekstra belastning for den abortsøkende. REK Nord opp-
fatter det som etisk uakseptabelt at man uten samtykke skal kunne belaste kvinner i en særlig
sårbar situasjon på denne måten.
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Konklusjon: REK Nord går mot forslaget om etablering av pseudonymt abortregister. Den
forslåtte endringen av NPR vil være tilstrekkelig for god abortstatistikk. Forskning på abort
utover dette bør være samtykkebasert. Dersom NPR mot formodning ikke endres, kan man
vurdere å etablere et pseudonymt abortregister som kun inneholder samme type data som
registreres i dagens NPR, men hvor registreringene gjøres på individnivå.
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